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RESUMO 

 

A troca iônica é um processo muito utilizado no tratamento de efluentes industriais 

aquosos contendo compostos orgânicos e metais pesados. As colunas de leito fixo são 

mais aplicadas por permitir que o processo ocorra de maneira contínua (ciclos de 

regeneração). O projeto e a otimização de processos de troca iônica em coluna requer o 

uso de modelos matemáticos. Os modelos fenomenológicos destes sistemas envolvem a 

resolução de equações diferenciais parciais e algébricas. Os dados de equilíbrio de 

processos de troca iônica geralmente são descritos pela Lei da Ação das Massas (LAM), 

na qual podem ser consideradas as não idealidades das fases aquosa e sólida. As Redes 

Neurais Artificiais (RNA) estão sendo utilizadas com sucesso para o estudo destes dados 

de equilíbrio por serem modelos empíricos e não demandarem tal rigor matemático. Esta 

dissertação teve por objetivo avaliar a aplicabilidade do modelo híbrido para descrever a 

dinâmica do processo de troca iônica em leito fixo de sistemas binários. Este sistema é 

constituído de equações diferenciais parciais obtidas por meio de balanço de massa nas 

fases fluida e no trocador iônico e de RNA para descrever o equilíbrio. A LAM foi ajustada 

a dados experimentais de equilíbrio de troca iônica e, então, foram gerados conjuntos de 

4200 dados para cada par binário estudado, os quais serviram como treinamento para a 

RNA. Foram testadas redes com diferentes estruturas, com uma e com duas camadas de 

entrada. A estrutura 3-3-2 foi utilizada nas simulações do modelo híbrido, pois foi a que 
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melhor representou os sistemas na etapa de treinamento. As equações diferenciais foram 

resolvidas pelo método das linhas. Um programa computacional em linguagem 

FORTRAN foi desenvolvido para a resolução das equações do modelo. Foi utilizada a 

sub-rotina DASSL para resolver as equações. O desempenho do modelo híbrido foi 

avaliada a partir dos resultados obtidos com o modelo fenomenológico, sendo que neste 

caso a descrição do equilíbrio foi feita pelo uso da LAM. Também foi feita a análise dos 

resultados a partir da comparação dos dados experimentais. Para avaliar o modelo foram 

utilizados dados da literatura de troca iônica em resina Amberlite IR 120 dos sistemas Cu-

Na e Zn-Na e na zeólita NaY dos sistemas Fe-Na e Zn-Na. Ambos os modelos foram 

eficientes para descrever a dinâmica de troca iônica de colunas de leito fixo, sendo que o 

modelo híbrido apresentou como vantagem o menor tempo computacional (82% de 

redução em média) em decorrência de não necessitar resolver a equação não-linear. 

 

Palavras chave:  Troca iônica, Redes Neurais Artificiais, modelagem híbrida, leito fixo, 

Lei da Ação das Massas. 
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ABSTRACT 

 

Ion exchange is a process that is used in the treatment of aqueous industrial 

effluents containing organic compounds and heavy metals. The fixed bed columns 

are longer applied by allowing the process to occur continuously (cycles of 

regeneration). The design and process optimization of the ion exchange column 

requires the use of mathematical models. Phenomenological models of these 

systems involve the solution of partial differential and algebraic equations. The 

equilibrium data for ion exchange processes are usually described by the Mass 

Action Law (MAL), which can be considered non-ideality of aqueous and solid 

phases. Artificial Neural Networks (ANN) are being used successfully for the study of 

equilibrium data because they are empirical models and don’t demand a 

mathematical rigor. This work aimed to evaluate the applicability of the hybrid model 

to describe the dynamics of ion exchange in fixed beds of binary systems. This 

system consists of partial differential equations obtained from mass balance in fluid 

phases in the ion exchanger and ANN to describe the balance. LAM was adjusted to 

experimental data of ion exchange equilibrium and then were generated 4200 data 

sets for each binary pair studied, which served as training for RNA. We tested 

networks with different structures, with one and two input layers. The 3-3-2 structure 

was used in the simulations of the hybrid model because it was the best represented 

the systems during the training phase. The differential equations were solved by the 
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lines method. A computer program in FORTRAN language was developed for solving 

the model equations. DASSL subroutine was used to solve the equations. The 

performance of the hybrid model was evaluated from the results obtained with the 

phenomenological model, in which case the equilibrium description was made with 

the use of MAL. It also was the analysis of results from the comparison of 

experimental data. To evaluate the model we used data from the literature of ion 

exchange in Amberlite IR 120 resin on the systems Cu-Na and Zn-Na and in NaY 

zeolite on Fe-Na and Zn-Na. Both models were efficient to describe the dynamics of 

ion-exchange fixed bed columns, and the hybrid model had the advantage of the 

reduced computational time (82% reduction on average) as a result of not needing to 

solve a nonlinear equation. 

 

Keywords: Ion exchange, Artificial Neural Networks, hybrid modeling, fixed bed, 

Mass Action Law. 
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1 – INTRODUÇÃO 

A degradação dos recursos hídricos pela ação do homem está provocando 

grande preocupação mundial, pois a água potável está se tornando escassa e sua 

demanda aumentando. A poluição ambiental compromete a qualidade das águas, 

tornando-as impróprias para o consumo ou trazendo grandes problemas com 

relação à captação, transporte, tratamento e distribuição (VEIT, 2006). 

Uma classe particularmente perigosa dentre os efluentes industriais é a que 

contem metais pesados, pois muitos destes estão ligados a alterações 

degenerativas do sistema nervoso central. Os metais pesados não são 

metabolizados pelos organismos, produzindo, assim, o efeito de bioacumulação 

(BARROS, 2003). Os metais pesados não podem ser destruídos e são altamente 

reativos do ponto de vista químico, o que explica a dificuldade de encontrá-los em 

estado puro na natureza. Quando estes compostos são encontrados no meio 

aquático, sua presença é atribuída às diversas atividades industriais 

(GREENPEACE, 2001). Na Tabela 1.1 são apresentados os principais setores 

industriais que geram efluentes contendo metais pesados. 

 

Tabela 1.1 - Setores industriais e os metais pesados contidos em seus efluentes segundo vários autores 

Setor Industrial: Cd Cr Cu Fe Hg Mn Pb Ni Sn Zn 

Indústria de papel  A A  A  A A  A 

Indústria petroquímica, e reagentes orgânicos A A  A A  A  A A 

Fábrica de álcalis, cloretos e inorgânicos A A  A A  A  A A 

Fertilizantes A,B A,B A,B A A,B A A,B A,B  A,B 

Refino do Petróleo A A A A   A A  A 

Fundições que trabalham com aço A A A A A  A A A A 

Fundições de metais não-ferrosos A A A  A  A   A 

Motores de veículos, revestimento de aeronaves  A A A  A   A   

Vidro, cimento, produtos de amianto  A         

Fábricas de produtos têxteis  A         

Curtimento e tingimento do couro  A         

Plantas de energia por turbinas a vapor  A        A 

Mineração  B B   B B   B 

Galvanoplastia B B      B  B 

Processos metálicos   B   B    B 

Geração de energia por queima de carvão B  B   B    B 

Papel  B B  B  B B  B 
FONTE: A) DEAN et al. (1972) e B) VOLESKY (2001) 
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São vários os processos empregados no tratamento destes efluentes 

industriais. Os métodos de adsorção/troca iônica estão entre os mais efetivos no 

tratamento de águas (KO et al., 2001). 

Desta forma, buscando alcançar as concentrações de metais exigidas pela 

legislação, para o descarte do efluente líquido industrial, o processo de troca iônica 

surge como um processo complementar ao tratamento convencional de efluentes 

(OSTROSKI, 2009). O projeto de colunas de leito fixo requer informações sobre a 

condição de equilíbrio do sistema e dos efeitos da transferência de massa.  A 

distribuição de equilíbrio dos íons entre as fases sólida e fluida é um dos fatores que 

controlam o emprego deste processo de separação.  

Os dados experimentais de equilíbrio podem ser obtidos tanto em batelada 

como em coluna de leito fixo. Em sistemas batelada, o equilíbrio é obtido em seu 

tempo infinito de contato, que, muitas vezes, não consegue representar os dados de 

equilíbrio em coluna. Os modelos matemáticos são de fundamental importância nos 

processos de separação envolvendo leitos fixos, pois os mesmos possibilitam a 

redução dos custos de tais operações e, por meio destes, é possível fazer uma 

otimização do processo em escala industrial. A validação dos modelos pode ser 

realizada por meio de levantamento de dados experimentais em escala laboratorial, 

nas mesmas condições em que a coluna é operada (SILVA, 2001).  

As isotermas de adsorção e a Lei da Ação das Massas têm sido 

empregadas para correlacionar os dados de equilíbrio de sistemas de troca iônica, 

como nos trabalhos apresentados por BORBA (2009) e OSTROSKI (2009).  

Para aplicar a LAM na descrição do equilíbrio de troca iônica é necessário 

calcular os coeficientes de atividade de cada íon na solução e na resina. Vários 

autores (SMITH & WOODBURN, 1978; EL PRINCE & BABCOCK, 1975; 

FERNÁNDES, 2004) têm utilizado o modelo de Wilson para calcular o coeficiente de 

atividade de íons na fase sólida. Uma das vantagens de se empregar este modelo 

no cálculo do coeficiente de atividade em sistemas de troca iônica é de se utilizar os 

parâmetros obtidos em cada sistema binário na predição do sistema ternário. Para 

calcular o coeficiente de atividade das espécies em solução podem ser utilizados os 

modelos de Debye-Hückel e de Bromley. 

Só é possível projetar um sistema que envolva um processo químico através 

da sua representação por modelos matemáticos. Os modelos fenomenológicos 
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podem ter solução analítica ou numérica. Eles são gerados através de equações 

diferenciais parciais e algébricas que representam os balanços envolvidos no 

processo (de massa, de energia, de quantidade de movimento). Sua maior 

desvantagem é a dificuldade na resolução das equações que o compõem.  

Já os modelos híbridos são compostos por parte fenomenológica e parte 

empírica. Eles estão sendo muito utilizados por simplificar a resolução. No caso da 

modelagem da dinâmica de troca iônica em coluna de leito fixo, as RNA podem ser 

utilizadas para descrever o equilíbrio, o que simplifica a resolução do modelo, pois 

não é mais necessário resolver uma equação não linear, representada pela LAM.  

 

1.1 – Objetivos 

Os objetivos deste trabalho foram os seguintes: 

 Estudar o uso de Redes Neurais Artificiais para descrever o equilíbrio de troca 

iônica de sistemas binários, bem como definir uma estrutura de RNA para tal; 

 Avaliar um modelo híbrido para descrever a dinâmica de troca iônica em 

colunas de leito fixo de sistemas binários, fazendo uso da estrutura de RNA 

para descrever o equilíbrio de troca iônica na coluna; 

 Comparar os resultados obtidos com a modelagem da dinâmica de troca 

iônica em colunas de leito fixo de sistemas binários com resultados 

experimentais obtidos na literatura. 

 

1.2 – Organização do trabalho 

Este trabalho é dividido em seis capítulos. No capítulo 2 é apresentada uma 

breve revisão bibliográfica na qual são abordados temas como metais pesados, 

troca-iônica e tratamento de dados de equilíbrio, Redes Neurais Artificiais e 

modelagem da dinâmica em coluna de leito fixo. 

 No capítulo 3, denominado modelagem matemática, são apresentadas as 

modelagens de equilíbrio de troca iônica por LAM e por RNA e as modelagens da 

dinâmica de troca iônica fenomenológica e híbrida. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados e as discussões referentes a 

este trabalho. Este capítulo está dividido em resultados do equilíbrio de troca iônica 
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e de dinâmica de troca iônica. Algumas considerações sobre os resultados 

apresentados são feitas.   

Finalmente, nos capítulos 5 e 6 são apresentadas, respectivamente, as 

conclusões inerentes a este trabalho e as referências. 
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 – Metais Pesados e a Troca Iônica 

Metais pesados, tais como chumbo, cobre, cádmio, cromo, níquel e zinco, 

estão entre os poluentes mais tóxicos presentes em águas residuais industriais. 

Além dos efeitos tóxicos, até mesmo em baixas concentrações, devido a sua 

solubilidade e mobilidade, acumulam-se em toda cadeia alimentar, ocasionando 

sérios riscos à saúde humana. Os metais pesados possuem propriedades bem 

distintas e cada um possui efeitos toxicológicos intrínsecos (BORBA, 2009). 

No Brasil, a resolução n° 357 do CONAMA determina a concentração 

máxima de metais pesados que um efluente industrial pode ter para que seja 

descartado em corpos d’água. Na Tabela 2.1, são apresentados os valores limites 

estipulados pela resolução n° 357 do CONAMA para concentração de alguns metais 

pesados em efluentes líquidos. 

 

Tabela 2.1 – Valores máximos para lançamento de efluentes 

Parâmetro Inorgânico: Valor máximo (mg/L) 

Cobre dissolvido 1 

Ferro dissolvido 15 

Zinco dissolvido 5 

FONTE: CONAMA. (Resolução Nº 357/2005, Art. 34º, §5º, Tabela X) 

 

Os tratamentos convencionais usados para remover metais pesados de 

águas residuais são precipitação, osmose reversa, eletro diálise, extração por 

solvente, adsorção e troca iônica. Estes métodos, usualmente, concentram os 

metais em volumes menores, permitindo que em seguida seja feita sua reutilização 

ou disposição segura (VIEIRA e BEPPU, 2006). 

Os processos de adsorção e de troca iônica são considerados efetivos e 

econômicos (BAILEY et al., 1999; KO et al., 2001; NG et al., 2002; KOCAOBA e 

AKCIN, 2005; FERNANDEZ et al., 2005, VIEIRA E BEPPU, 2006), pois são 

altamente seletivos e conseguem a remoção completa de metais pesados de águas 

residuais, mesmo que contenham apenas alguns traços de metais (ERNEST et al., 

1997). 
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A troca iônica utiliza resinas sintéticas ou zeólitas. A alta capacidade de 

regeneração dos trocadores iônicos constitui uma das mais importantes vantagens 

deste processo. Aliado a esta característica soma-se a alta capacidade das resinas 

e uma excelente estabilidade física, química e térmica. As vantagens do método de 

troca iônica frente aos outros métodos são a capacidade de tratar um grande volume 

de efluente (EOM et al., 2005) e a possibilidade de remoção seletiva de compostos 

de águas residuárias que contenham vários componentes. Por estes motivos, a 

troca iônica é um dos métodos mais efetivos utilizados na remoção de íons de 

metais pesados de águas residuárias industriais (KENTISH e STEVENS, 2001; 

TENORIO e ESPINOSA, 2001; YALCIN et al., 2001; KIM e KEANE, 2002; RAO et 

al., 2002; RENGARAJ et al., 2003, ALGUACIL et al., 2004). 

A troca iônica é um processo em que os íons difusíveis da resina são 

trocados por íons, de mesmo sinal, presentes originalmente na solução. Esta troca é 

reversível e estequiométrica. O processo de transferência de cátions ou ânions 

ocorre até que se estabeleça o equilíbrio (BORBA, 2009). 

Neste processo, vários materiais trocadores de íons podem ser utilizados, 

tais como resinas, zeólitas, alumina, etc. Segundo MUCCIACITO (2007) a maioria 

das resinas trocadoras de íons utilizadas no tratamento de água são polímeros ou 

copolímeros orgânicos tais como fenóis, aldeídos, estirenos e derivados de vinil. A 

maioria são sólidos granulares. Na fabricação das resinas são adicionados via 

reação química de grupos ácidos ou básicos. Desta forma, podem-se obter resinas 

que trocam cátions e outras que trocam ânions, com propriedades físicas e químicas 

adequadas (resistência à abrasão, capacidade de troca, etc.). 

 

2.2 – Equilíbrio de Troca Iônica 

Os dados de composição das espécies nas duas fases no equilíbrio, a uma 

temperatura e normalidade constante da solução são denominados de isoterma de 

troca iônica. Esta curva constitui uma ferramenta muito útil para uma avaliação da 

seletividade do trocador iônico por um contra-íon  com respeito a um contra-íon . 

Por convenção, a isoterma representa a fração equivalente do contra-íon na solução 

( ) em função da fração equivalente deste no trocador iônico ( ). Deve ser 

lembrado que a soma das frações equivalentes dos componentes de cada fase 
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resulta na unidade. Esta é uma condição que deve ser respeitada (FERNÁNDEZ, 

2004). 

A representação de isotermas de troca iônica binária é feita na forma de 

diagramas  versus , conforme mostra a Figura 2.1. Basicamente, três tipos de 

perfis são observados com maior frequência. No entanto, uma generalização não é 

possível. 

 

Figura 2.1 - Isotermas de troca iônica binária. 

 

A normalização das concentrações (mecanismo que permite converter o 

período de variação para de 0 a 1) é feita dividindo-se a concentração (  ou ) pela 

concentração máxima possível (  e , respectivamente), como pode ser 

observado nas equações 2.1 e 2.2. 

 (2.1) 

 (2.2) 

 Onde:  

 Concentração inicial na fase líquida  

 Capacidade de troca catiônica 

A reação de troca iônica entre duas espécies pode ser representada pela 

Equação (2.3). 
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Deste modo, aplicando a condição de equilíbrio, representada pela Equação 

(2.4), para a reação de troca dada pela Equação (2.3), tem-se a Equação (2.5): 
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Como a reação de troca iônica é estequiométrica, as seguintes condições 

devem ser satisfeitas: 

R
A

S
A dndn  e R

B
S
B dndn  (2.6) 

 

S
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S
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Substituindo as Equações (2.6) e (2.7) na Equação (2.5), tem-se: 
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(2.8) 

 

O potencial químico é definido em termos da atividade (a) da espécie em 

cada fase, de acordo com as seguintes equações: 

S
j

refS
j

S
j aRT ln,  (2.9) 

 

R
j

refR
j

R
j aRT ln,  (2.10) 

 

Onde R é a constante universal dos gases, refS
j

,  e refR
j

,  são os potenciais 

químicos de referência. 

Substituindo as Equações (2.9) e (2.10) na Equação (2.8), tem-se: 
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Elevando a potência zA e zB ambos os lados da Equação (2.11), tem-se: 
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Onde KAB (
BAzz

ABAB KK
~

) é a constante de equilíbrio para a reação de troca 

iônica representada pela Equação (2.3). Esta constante representa a seletividade 

relativa de um trocador iônico às espécies A e B. 

No cálculo da constante de equilíbrio faz-se necessário especificar os 

estados padrões para o cálculo da atividade das espécies em ambas as fases. Em 

soluções eletrolíticas é conveniente adotar o seguinte estado de referência: solução 

ideal hipotética do componente j na solução, na temperatura e pressão do sistema e 

na concentração de 1. Neste caso, em que 1Sj  quando 0jC , tem-se: 

jSjSj Ca
 

(2.13) 

Onde jC  é a concentração molal do componente j na solução e Sj  é o 

coeficiente de atividade do componente j na solução. 

Para a fase sólida, o estado padrão considera que todos os sítios estão 

ocupados pela espécie j. Neste caso, em que, 1Rj quando 1jy , tem-se: 

jRjRj ya
 

(2.14) 

Onde 
1jy

jy  é fração da espécie j na resina e  é o coeficiente de atividade do 

componente j na resina. 

Substituindo as Equações (2.13) e (2.14) na Equação (2.12), tem-se: 
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2.2.1 Tratamento do Equilíbrio de Troca Iônica 

O projeto de um sistema de troca iônica, entre outras informações, requer a 

exata representação do equilíbrio (MORBIDELLI et al., 1996; MOREIRA e 

FERREIRA, 2005), a qual comumente é representada por dois tipos de modelos 

matemáticos – aqueles que descrevem a troca iônica em termos da Lei da Ação das 

Massas (LAM) e aqueles que consideram a troca iônica como um equilíbrio de fases 

(isotermas de adsorção) (Moreira e Ferreira, 2005). A utilização da LAM apresenta 

diversas vantagens como maior rigor termodinâmico, considerar as não idealidades 

das fases e permitir predizer sistemas multicomponentes a partir dos pares binários.  

De acordo com SIRCAR (1991), para ser utilizada na descrição do equilíbrio, 

um modelo deve satisfazer aos seguintes requisitos: descrever equilíbrios mono e 

multicomponentes em uma ampla faixa de condições (temperatura, pressão e 

composição) com razoável precisão; fornecer expressões relativamente simples 

(poucos parâmetros) relacionando as quantidades de equilíbrio do(s) componente(s) 

em cada fase. 

Existem na literatura alguns trabalhos reportando a aplicação de redes 

neurais no tratamento de dados de equilíbrio, determinação das distribuições de 

componentes de misturas em condições de equilíbrio líquido-vapor, líquido-líquido e 

líquido-líquido-vapor (SCHMITZ, 2006), e também, em equilíbrio sólido-liquido, como 

na adsorção binária de espécies metálicas (KLEN et al. 2007; JHA & MADRAS, 

2005; CANAVESI et al., 2009) tornando-se uma possível alternativa aos difíceis 

cálculos usados na determinação de tais distribuições em sistemas de equilíbrio. 

Semelhantes estudos de equilíbrio que utilizam RNA podem ser verificados em 

SASHA et. al. (2010), SINGH et. al., (2007) e BASHEER et. al., (1996). 
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2.3 – Sistemas de Troca Iônica 

 

2.3.1 – Sistema Batelada 

Em geral, estudos cinéticos e de equilíbrio são realizados em sistema 

batelada. Para tanto, é utilizado procedimento padrão, que consiste em misturar um 

volume fixo de solução com uma quantidade conhecida de adsorvente, em 

condições controladas (tempo de contato, taxa de agitação, temperatura e pH). Em 

tempos pré-determinados, a concentração residual dos íons em solução é medida 

(CRINI e BADOT, 2008). Estudos em sistema batelada podem ser úteis na 

investigação do processo em coluna de leito fixo (JENA et al., 2004), pois permitem 

a obtenção de parâmetros de transferência de massa e de dados de equilíbrio. 

A cinética de um processo de troca iônica, em que a solução possui 

originalmente uma espécie B, e o trocador iônico, inicialmente uma espécie A, é 

obtida monitorando-se a concentração destas espécies na solução em função do 

tempo. A Figura 2.2 representa a cinética de um processo de troca iônica para um 

sistema binário. A taxa de troca iônica é rápida no estágio inicial de tempo e, à 

medida que se aproxima do equilíbrio, torna-se lenta. Isto se deve ao grande número 

de sítios de troca iônica disponíveis para a troca no estágio inicial de troca iônica.  

 

Figura 2.2 - Dinâmica da troca iônica em sistema batelada 

 

O projeto em escala industrial de um processo de troca iônica em sistema 

batelada é baseado em experimentos cinéticos e de equilíbrio em escala piloto. Este 

conjunto de dados experimentais, juntamente com a modelagem do processo, 
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permite a obtenção de parâmetros essenciais para o aumento de escala do 

processo (BORBA, 2009). 

 

2.3.2 – Coluna de Leito Fixo 

O processo de separação por troca iônica em coluna é uma técnica 

altamente seletiva que pode alcançar a remoção completa de componentes de 

grandes volumes de soluções diluídas (ERNEST et al., 1997). 

Nesta operação, o trocador iônico é empacotado em uma coluna, formando 

um leito fixo. A solução é passada através deste sendo que sua composição é 

alterada pelo processo de troca de íons entre as fases. A mudança da composição 

da solução depende tanto das propriedades do trocador iônico (forma iônica, 

capacidade, matriz polimérica) quanto das condições operacionais (vazão 

volumétrica, concentração inicial, temperatura, pH, etc.) (HELFFERICH, 1962). 

De uma forma geral, no projeto de um equipamento de troca iônica de leito 

fixo são necessárias as informações para condições operacionais determinadas: 

cinética de transferência de massa e condição de equilíbrio. Os efeitos de 

transferência de massa são avaliados a partir da curva de ruptura. Estas são obtidas 

monitorando a concentração dos íons na saída da coluna. Uma curva de ruptura 

típica é representada na Figura 2.3 e a zona de transferência de massa típica na 

Figura 2.4 (BORBA, 2009). 

 

 

Figura 2.3 - Representação da curva de ruptura 
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Figura 2.4 - Representação da zona de transferência de massa 

 

A curva de ruptura apresenta o formato sigmoidal. A região onde ocorre a 

mudança mais acentuada na concentração é denominada de zona de transferência 

de massa. A ZTM desloca-se em direção ao final do leito com o decorrer do tempo. 

A ZTM corresponde à porção do leito na qual o componente presente na solução de 

alimentação é transferido para o trocador iônico (GEANKOPLIS, 1993). Quanto 

menor for o comprimento da ZTM, mais próximo da idealidade o sistema se 

encontra, indicando uma maior eficiência.  

A dinâmica de troca iônica em um sistema multicomponente é complexa. A 

correta avaliação da cinética de transferência de massa e da condição de equilíbrio 

é de fundamental importância para aplicação desta operação em escala industrial, 

uma vez que a eficiência do processo ou a pureza de um produto são parâmetros 

chaves. Uma ferramenta poderosa, que pode auxiliar o projeto de um sistema de 

troca iônica é a modelagem matemática (BORBA, 2009). 

BORBA (2009) utilizou a isoterma de adsorção de Langmuir competitiva, a 

Lei da Ação das Massas ideal e não ideal no estudo de sistemas de troca iônica de 

sistema multicomponente e obteve bons resultados para os sistemas Cu-Na e Zn-Na 

em ambos os casos. 

OSTROSKI (2009) utilizou a Lei da Ação das Massas, as isotermas de 

adsorção multicomponentes e os modelos da termodinâmica clássica: IAST (“Ideal 

Adsorbed Solution Theory”), RAST (“Real Adsorbed Solution Theory”) e Modelo de 

Solução de Vazios (VSM) no estudo do equilíbrio de troca iônica monocomponente, 

bicomponente e preditiva em colunas de leito fixo, obtendo bons resultados. 
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2.4 – Redes Neurais Artificiais 

Uma RNA é composta por várias unidades de processamento (neurônios), 

conectadas por canais de comunicação que estão associados a determinado peso. 

As unidades fazem operações apenas sobre seus dados locais, que são entradas 

recebidas pelas suas conexões. O comportamento inteligente de uma RNA vem das 

interações entre as unidades de processamento da rede. 

A operação de uma unidade de processamento, proposta por McCullock e 

Pitts em 1943, pode ser resumida da seguinte maneira: 

 Sinais são apresentados à entrada; 

 Cada sinal é multiplicado por um número, ou peso, que indica a sua influência 

na saída da unidade; 

 É feita a soma ponderada dos sinais que produz um nível de atividade; 

 Se este nível de atividade exceder seu limiar, a unidade produz uma 

determinada resposta de saída. 

 

Dentre outras aplicações bem sucedidas das técnicas de redes neurais 

artificiais, pode-se citar a análise e processamento de sinais, controle de processos, 

robótica, classificação de dados, reconhecimento de padrões em linhas de 

montagem, filtros contra ruídos eletrônicos, análise de imagens e análise de voz.  

A computação neural, por não ser baseada em regras, se constitui em uma 

alternativa à computação algorítmica convencional. É caracterizada por sistemas 

que, em algum nível, relembram a estrutura do cérebro humano. Em RNA, o 

procedimento usual na solução de problemas passa inicialmente por uma fase de 

aprendizagem, em que um conjunto de exemplos é apresentado para a rede, a qual 

extrai as características necessárias para representar a informação fornecida. Essas 

características são utilizadas posteriormente para gerar respostas para o problema.  

A capacidade de aprender por meio de exemplos e de generalizar a 

informação aprendida é, sem dúvida, o atrativo principal da solução de problemas 

por meio de RNA. A generalização, que está associada à capacidade de a rede 

aprender por meio de um conjunto reduzido de exemplos e posteriormente dar 

respostas coerentes para dados não conhecidos, é uma demonstração de que a 

capacidade das RNA vai muito além do que simplesmente mapear relações de 

entrada e saída; são capazes de extrair informações não apresentadas de forma 

explícita através de exemplos. Não obstante, as RNA são capazes de atuar como 
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mapeadores universais de funções multivariáveis, com custo computacional que 

cresce apenas linearmente com o número de variáveis. Outra característica 

importante é a capacidade de auto-organização e de processamento temporal que, 

aliada àquelas citadas anteriormente, faz das RNA uma ferramenta computacional 

atrativa para a solução de problemas complexos (BRAGA 2007). 

 

Por estes motivos, o uso de RNA tem se tornado atraente e muitos resultados 

publicados atestam suas vantagens. 

SASHA et. al. (2010) obtêm sucesso no uso de RNA para a modelagem da 

curva de ruptura de biossorção em leito fixo. Citam que os resultados encontrados, 

comparados com os experimentais e para todas as situações, mostraram erro não 

maior de 6%. Concluem que é vantagem da RNA não ser necessária procedimentos 

matemáticos rigorosos.  

SINGH et. al. (2007) utilizam RNA para identificar fontes de poluição 

desconhecida em águas subterrâneas. Relatam que o modelo de RNA é 

“essencialmente capaz” de extrair a relação oculta entre os padrões de 

concentrações conhecidas e suas correspondentes fontes características, resultando 

em sua identificação. Citam que a metodologia também é capaz de avaliar diferentes 

níveis de ruído nos dados de medição. 

BASHEER et. al. (1996) estudam a aplicação de RNA para a predição de 

curvas de ruptura de adsorventes em leito fixo para problemas de engenharia 

ambiental. Observam grande semelhança entre os resultados encontrados e aqueles 

obtidos por modelos matemáticos adsorção. 

 

2.4.1 – Neurônios artificiais modelo MCP 

O neurônio artificial proposto por McCulloch e Pitts descreve um modelo com 

 terminais de entrada (dendritos) que recebem os valores  (que 

representam as ativações dos neurônios anteriores) e apenas um terminal de saída 

 (representando o axônio). Para representar o comportamento das sinapses, os 

terminais de entrada do neurônio têm pesos acoplados , cujos valores 

podem ser positivos ou negativos, dependendo de as sinapses correspondentes 

serem inibitórias ou excitatórias. O efeito de uma sinapse particular  no neurônio 

pós-sináptico é dado por . Os pesos determinam  “em que grau” o neurônio deve 
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considerar sinais de disparo que ocorrem naquela conexão. Uma descrição do 

modelo está ilustrada na Figura 2.5.  

 

Figura 2.5 - Modelo de neurônio, no qual  representa a soma 
ponderada das entradas e FAT a função de ativação 

 

O disparo do neurônio artificial é representado por um mecanismo simples 

que faz a soma dos valores  recebidos pelo neurônio (soma ponderada) e 

decide se o neurônio deve ou não disparar (saída igual a 1 ou a 0), comparando a 

soma obtida ao limiar ou threshold do neurônio. No modelo MCP, a ativação do 

neurônio é obtida através da aplicação de uma “função de ativação” ( ), que ativa 

ou não a saída, dependendo do valor da soma ponderada das suas entradas.  

McCulloch e Pitts simplificaram seu modelo considerando que os neurônios 

em cada camada da rede disparam sincronamente, isto é, que todos os neurônios 

são avaliados ao mesmo tempo. No entanto, apesar das muitas simplificações feitas 

na descrição do modelo MCP, estes modelos, quando interligados na forma de uma 

rede neural artificial, possuem alto poder computacional conjunto, sendo a rede 

capaz de resolver problemas de elevada complexidade.  

 

2.4.2 – Função de ativação (FAT) 

A função de ativação é responsável por gerar a saída  do neurônio a partir 

dos valores dos vetores de peso  e de entrada . 

A função de ativação de um neurônio MCP, apresentada na Equação 2.16, é do tipo 

degrau deslocada do limiar de ativação  em relação à origem. 
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 (2.16) 

A função tangente hiperbólica é uma aproximação contínua da função 

degrau, cuja derivada é conhecida em sua forma analítica. Ela é mostrada na 

equação 2.17 e na figura 2.6. Essa função, além de ser diferenciável, possui uma 

região semilinear, que pode ser importante na aproximação de funções contínuas.  

 

 (2.17) 

 

 

Figura 2.6 - Gráfico da função tangente hiperbólica 

 

2.4.3 – Estruturas de RNA 

Independentemente da função de ativação escolhida, neurônios individuais 

possuem capacidade computacional limitada. No entanto, um conjunto de neurônios 

artificiais conectados em forma de uma rede é capaz de resolver problemas de 

complexidade elevada. Uma estrutura genérica de RNA é mostrada na figura 2.7. 

Nesta figura é possível observar três camadas neurônicas, cada uma com certo 

número de neurônios. A camada intermediária (uma ou várias) confere à RNA uma 

maior capacidade computacional e universalidade na aproximação de funções 

contínuas. 
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 Figura 2.7 - Modelo de Rede Neural de três camadas e "n" neurônios por camada 

 

Esta estrutura, que corresponde a uma rede alimentada para frente é 

conhecida como feedforward. Nela, a informação percorre um único sentido, da 

camada de entrada à camada de saída – elas não possuem estrutura recorrente. 

 

Usualmente as camadas são classificadas em três grupos (ZANELLA, 2009): 

1. Camada de Entrada: onde os padrões são apresentados à rede; 

2. Camadas Intermediárias ou Ocultas: onde é feita a maior parte do 

processamento, através das conexões ponderadas; podem ser 

consideradas como extratoras de características; 

3. Camada de Saída: onde o resultado final é concluído e apresentado. 

RNA são também classificadas de acordo com a arquitetura em que 

foram implementadas, topologia, características de seus nós, regras 

de treinamento e tipos de modelos.  

A definição da estrutura de uma RNA para a resolução de um determinado 

problema depende de fatores tais como a complexidade do problema, o 

dimensionamento do espaço de entrada, características dinâmicas ou estáticas, o 

conhecimento sobre o problema e a representatividade dos dados (BRAGA 2007). 
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2.4.4 – Treinamento da RNA 

No treinamento da rede é importante considerar a inicialização da rede, o 

modo de treinamento e o tempo de treinamento. Uma boa escolha dos valores 

iniciais dos pesos da rede pode diminuir o tempo necessário para o treinamento. 

Normalmente, os valores iniciais dos pesos da rede são números aleatórios 

uniformemente distribuídos, em um intervalo definido. A escolha errada destes 

pesos pode levar a uma saturação prematura. Assim podem ser empregados 

métodos convencionais de otimização para encontrar os pesos da rede, tal como o 

método SIMPLEX (HAYKIN, 2001). 

Vários fatores podem influenciar na duração do tempo de treinamento, 

porém sempre será necessário utilizar algum critério de parada. O treinamento deve 

ser interrompido quando a rede apresentar uma boa capacidade de generalização e 

quando o erro for suficientemente pequeno, ou seja, menor que o admissível. Assim, 

deve-se encontrar um ponto ótimo de parada com erro mínimo e capacidade de 

generalização máxima (HAYKIN, 2001). 

Para computar o erro, a variável resposta é calculada com passo de 

integração  e  e o erro é a diferença entre elas. O algoritmo, assim, segue 

subdividindo a variável resposta até que a tolerância seja atendida. Desta forma, um 

menor valor de tolerância representa um menor erro e um tempo computacional 

maior. 

 

2.4.5 – Método de otimização 

A otimização é uma das ferramentas mais poderosas utilizadas na indústria 

química. Uma grande variedade de problemas na área de engenharia química tais 

como a determinação de coeficientes de equações, tais como nas aplicações em 

termodinâmica (regras de mistura, sistemas em equilíbrio, pressão de vapor, 

determinação de propriedades físicas, etc).  

O objetivo da otimização é encontrar os valores das variáveis do processo 

que apresentem o melhor critério de desempenho. Essas considerações dão origem 

a um problema, que consiste em avaliar o conjunto apropriado das variáveis 

independentes para maximizar ou minimizar as variáveis dependentes. Os 

elementos básicos no problema de otimização são: o processo ou modelo e critério 

de desempenho. 
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A formulação do problema é um dos passos cruciais e requer a identificação 

dos elementos essenciais a uma dada aplicação, e a organização na forma 

matemática, isto é: 

 A função objetivo; 

 O modelo do processo (restrições); 

A função objetivo representa geralmente o lucro, custo, energia e produção em 

termos das variáveis do processo que está sendo analisado. O modelo do processo 

e as restrições descrevem a relação entre estas variáveis. São categorias gerais de 

modelos (EDGAR; HIMMELBLAU, 1988): 

1. Baseados em conceitos físicos e químicos, estes modelos são mais 

gerais e aplicáveis a qualquer tamanho de sistemas. 

2. Baseados em relações empíricas, que podem ser derivados através 

de simples relações dos dados de entrada e saída de variáveis 

selecionados do processo. 

 

O método Simplex, introduzido na sua forma original por Spendley et al 

(1962), não se baseia em planejamentos fatoriais e por isso requer poucos 

experimentos para se mover, deslocando-se na direção do ótimo. É um método de 

mapeamento da região de busca que depende muito da estimativa inicial, pois está 

sujeito a encontrar extremos locais. 

O procedimento de otimização, no método Simplex, começa pela escolha 

dos  pontos onde será feita a avaliação da resposta. Na Figura 2.8 temos um 

exemplo do processo, para o qual a otimização começa com os pontos A, B e C. 

Os pontos A, B, e C formam um triângulo e através da análise da figura, o 

ponto A mostra ter a pior resposta dos três. Uma conclusão lógica é que a melhor 

resposta está na direção oposta a este ponto. Portanto, o simplex é refletido de 

modo que o ponto D, oposto ao ponto A, seja obtido. Um experimento é agora 

efetuado nas condições experimentais do ponto D. Os pontos B, C e D juntos 

formam um novo Simplex. O procedimento é repetido sucessivamente, descartando-

se a pior resposta. Portanto, como vemos, o objetivo do método sequencial Simplex 

é forçar a mover-se para a região de resposta ótima. As decisões requeridas para 

que isso aconteça constituem as chamadas "regras" do procedimento Simplex.  
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Figura 2.8 - Procedimento de otimização Simplex 

 

2.5 – Modelagem da dinâmica em colunas de leito fixo de adsorção e troca 

iônica 

 

2.5.1 Modelos fenomenológicos da dinâmica de adsorção e troca iônica  

Na Tabela 2.2 são apresentados trabalhos que avaliaram a dinâmica de 

sistemas de troca iônica por meio de modelagem matemática. Nestes trabalhos os 

modelos matemáticos diferem entre si pelo balanço de massa utilizado, pelos efeitos 

de transferência de massa considerados e pelo modelo de equilíbrio utilizado.  

Em alguns trabalhos (Silva et al., 2002; Chowdiah et al., 2003; Barros et al., 

2004; Juang et al., 2006; Petrus e Warchol 2006; Shebil et al., 2007; Ostrosky et al., 

2009; Handaoui 2009) a troca iônica foi tratada como um processo de adsorção, 

enquanto em outros (Dranoff e Lapidus 1958; Jansen et al., 1996; Ernest et al., 

1997; Kratochvil et al., 1997; Latheeff et al., 2000; Petrus e Warchol 2006; Naja e 

Volesky 2006; Diniz et al., 2007;) como um processo de troca iônica.  
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Tabela 2.2 – Modelos matemáticos de sistemas de troca iônica em coluna de leito fixo 

Referência Balanço de massa 
Modelo de 

equilíbrio 
Sistema 

Dranoff e Lapidus 1958 ED desprezado  Ternário
 

Jansen et al., 1996 Completo LAM Ideal Binário 

Ernest et al., 1997 Completo LAM Ideal Ternário 

Kratochvil et al., 1997 Completo LAM ideal Binário
 

Latheeff et al., 2000 Completo ILang Binário
 

Silva et al., 2002 Completo ILang Monocomponente 

Silva et al., 2002 Completo ILang Monocomponente 

Chowdiah et al., 2003 EC e ED desprezados  Monocomponente
 

Barros et al., 2004 completo ILang Monocomponente
 

Juang et al., 2006 ED desprezado  Monocomponente
 

Petrus e Warchol 2006 Completo ILang Monocomponente 

Petrus e Warchol 2006 Completo ILang-comp Binário e Ternário 

Petrus e Warchol 2006 Completo LAM Ideal Binário e Ternário 

Naja e Volesky 2006 Completo LAM Ideal Binário e Ternário 

Shebil et al., 2007 Completo ILang Binário 

Diniz et al., 2007 ED desprezado LAM Ideal Binário 

Lee et al., 2008 ED desprezado LAM Ideal Binário 

Ostrosky et al., 2009 Completo ILang Monocomponente 

Handaoui et al., 2009 ED desprezado  Monocomponente 

Fonte: BORBA (2009) 

As equações diferenciais de balanço de massa para um elemento de volume 

na coluna de adsorção na fase fluida e na partícula de adsorvente, que representa a 

taxa de adsorção, fornecem o ponto de partida para o desenvolvimento de um 

modelo matemático para descrever o comportamento dinâmico de um sistema de 

adsorção em leito fixo (RUTHVEN, 1984). Dependendo da complexidade dos 

modelos, estes podem ter solução analítica ou numérica. 

Os modelos com solução analítica são muito usados para representação da 

curva de ruptura. Contudo, estes modelos possuem a limitação de serem úteis 

apenas para sistemas monocomponentes, e, além disso, para que seja possível a 

obtenção de soluções das equações diferenciais parciais são necessárias muitas 

simplificações na construção do modelo, tais como a consideração de isoterma 

linear. Alguns modelos com solução analítica importantes são os de Bohart e Adams 
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e de Thomas. A resolução destes modelos pode ser encontrada nos artigos originais 

(BOHART e ADAMS, 1920; AMUNDSON, 1948; THOMAS, 1944; THOMAS, 1948). 

Os modelos que representam a dinâmica de adsorção em leito fixo 

diferenciam-se entre si mais pelo balanço de massa na fase estacionária, pois na 

fase fluida usualmente a única alteração que pode ocorrer é a consideração ou não 

da dispersão axial. Devido a não linearidade associada com a expressão do 

equilíbrio, a solução do sistema de equações diferenciais só pode ser obtida 

numericamente (CHU, 2004).  

 

2.5.2 Modelagem com redes neurais da dinâmica de adsorção e troca iônica  

São encontrados na literatura trabalhos que relatam o uso de RNA para a 

simulação da dinâmica de adsorção em leito fixo.  

EYNG et. al. (2010) empregaram RNA para a simulação da dinâmica de 

adsorção de cobre em resina e relata resultados que descreveram satisfatoriamente 

a dinâmica de adsorção do cobre em coluna de leito fixo. A estrutura de RNA que 

obteve melhor resultado foi a 8-10-1. Em seu trabalho, a rede contou com oito 

variáveis de entrada e uma de saída, conforme Tabela 2.4. 

 

Tabela 2.4 - Variáveis da rede utilizada por EYNG et al. (2010) 

Tipo Variável Descrição 

Entrada  Tempo no instante k (min) 

Entrada  Tempo no instante k+1 (min) 

Entrada  Tempo no instante k-1 (min) 

Entrada  Tempo no instante k-2 (min) 

Entrada  Concentração da espécie metálica na alimentação da coluna (meq/L) 

Entrada  Razão (adimensional) entre a concentração da espécie j no efluente da 

coluna e a concentração na alimentação no instante k 

Entrada  Razão (adimensional) entre a concentração da espécie j no efluente da 

coluna e a concentração na alimentação no instante k-1. 

Entrada  Razão (adimensional) entre a concentração da espécie j no efluente da 

coluna e a concentração na alimentação no instante k-2. 

Saída  Razão (adimensional) entre a concentração da espécie j no efluente da 

coluna e a concentração na alimentação no instante k+1 
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Resultados semelhantes com uso de RNA na descrição de curvas de ruptura 

de adsorção também foram obtidos por BALCI, et al. (2011), SAHA, et al. (2010), 

TEXIER et al. (2002), FAUR et al. (2008) e OGUZ e ERSOY (2010). 

 

2.5.3 – Modelos híbridos 

Como os modelos puramente fenomenológicos têm a necessidade de 

estimar grande número de parâmetros e de resolver sistemas matemáticos 

complexos, modelos híbridos estão sendo são utilizados na busca de superar tais 

desvantagens.  

O modelo híbrido é composto por duas seções, sendo uma baseada em 

princípios fenomenológicos, que é criada através do conhecimento do processo, e 

outra empírica, utilizada para estimar os parâmetros da parte fenomenológica ou 

para corrigir erros na modelagem. Nesta união consegue-se produzir predições mais 

realísticas com menos dados para a estimativa de parâmetros. Com o uso desta 

metodologia consegue-se minimizar o efeito da falta de conhecimento, ou do 

conhecimento restrito das propriedades do processo. 

Um esquema genérico de modelo híbrido com RNA é apresentado na Figura 

2.9. 

 

Entradas
Parte 

Fenomenológica
Saídas

Parte Empírica 

(RNA)

Parâmetros

 

Figura 2.9 – Esquema genérico de um modelo híbrido com RNA em série 

Fonte: POKRYWIECKI (2002) 

 

Modelos híbridos têm sido usados principalmente na descrição da cinética 

química. No entanto, diante dos relatos da literatura, observa-se que não foram 

utilizados modelos híbridos para a simulação da dinâmica de troca iônica. 

POKRYWIECKI (2002) utiliza um modelo híbrido para modelagem do 

processo de extração supercrítica do óleo de capim-limão (Cymbopogon citratus), 
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cravo (Eugenia caryuphyllus) e canela (Cinnamomum zeylanicum) em diferentes 

condições experimentais, mostrando boa concordância com os dados experimentais. 

MAZUTTI (2007) obteve seus melhores resultados no estudo da produção 

de Inulinase em biorreator batelada com a aplicação de um modelo híbrido para o 

ajuste das variáveis envolvidas.   

PAPES FILHO e MACIEL FILHO (2010), estudando a taxa de reação da 

oxidação de metanol em formaldeído, validaram modelo híbrido sob condições 

operacionais industriais que modelos cinéticos determinísticos haviam falhado. 

Resultados semelhantes com uso de modelos híbridos foram obtidos com 

BRENDEL, MARQUARDT (2008) em modelos reacionais com dados transientes e 

com CORAZZA et al. (2005) na determinação da inibição da hidrólise enzimática de 

celobiose. 

 
2.6 – Considerações sobre a revisão 

As Redes Neurais Artificiais têm sido utilizadas com sucesso na 

representação de dados de equilíbrio (líquido-líquido, líquido-vapor, adsorção e troca 

iônica). Também foram encontrados trabalhos em que as RNA são utilizadas para 

descrever o comportamento da dinâmica de remoção de metais em processos de 

adsorção em colunas de leito fixo. Contudo, não foram encontrados na literatura 

relatos da aplicação de modelos híbridos em processos de troca iônica em colunas 

de leito fixo. 

O foco principal deste trabalho foi de utilizar um modelo híbrido na 

modelagem das curvas de ruptura de troca iônica. As Redes Neurais Artificiais foram 

utilizadas na modelagem do equilíbrio e o modelo fenomenológico foi utilizado para 

descrever a transferência de massa. Foi avaliada sua capacidade em representar as 

dinâmicas do de troca iônica em colunas de leito fixo.  
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3 – MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

Os modelos matemáticos que descrevem o processo de troca iônica em 

colunas de leito fixo são constituídos de equações diferenciais parciais obtidas por 

meio de balanço de massa e de equações que descrevem o equilíbrio (isotermas ou 

Lei da Ação das Massas). Inicialmente, será apresentada a modelagem do equilíbrio 

dos sistemas de troca iônica.  

Os modelos foram avaliados a partir de dados de troca iônica para sistemas 

de cobre e sódio em resina, zinco e sódio em resina (BORBA, 2009), ferro e sódio 

em zeólita e zinco e sódio em zeólita (OSTROSKI, 2009). Entretanto, como as 

formulações matemáticas dos sistemas são análogas, só será apresentada para o 

sistema cobre e sódio em resina. A modelagem matemática apresentada 

compreendeu duas etapas: modelagem matemática do equilíbrio de troca iônica (por 

LAM e por RNA) e modelagem matemática da dinâmica de troca iônica em coluna 

de leito fixo, baseado no modelo fenomenológico apresentado por BORBA (2009). 

 

3.1 – Modelagem do equilíbrio de troca iônica por LAM 

Considerando o sistema binário Cu+2 – Na+, são apresentadas a seguir, as 

equações referentes a cada modelo de equilíbrio. Os dados de equilíbrio dos 

sistemas apresentados, bem como os valores dos parâmetros ajustados foram 

obtidos dos trabalhos de BORBA (2009) e OSTROSKI (2009). 

 

A troca iônica entre os íons Cu+2 – Na+ presentes na solução e na resina foi 

representada pela seguinte reação estequiométrica reversível: 

NaCuNaCu z
SCu

z
RNa

z
RCu

z
SNa NazCuzNazCuz  (3.1) 

 

em que zCu e zNa são as cargas dos íons Cu+2 e Na+ e os índices R e S representam 

a resina (ou zeólita) e a solução, respectivamente. 

A constante termodinâmica de equilíbrio ( ) para a reação de troca de 

iônica, entre as espécies Cu+2 e Na+ foi definida pela seguinte equação: 
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Cu
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Na

Na

Cu

Cu

Z

RNa

SNa

Z
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RCu

CuNa
y

C

C

y
K
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*

*

 

(

(3.2) 

onde Cj
* Am

 é a concentração equivalente no equilíbrio da espécie j na solução, yj
* é a 

fração equivalente no equilíbrio da espécie j na resina (ou zeólita)
Am

 e Sj  e Rj  são 

os coeficientes de atividade da espécie j na solução e na resina, respectivamente. 

Para o cálculo dos coeficientes de atividade das espécies Cu+2 e Na+ na 

resina foi empregado o modelo de Wilson, representado pelas equações: 

NaNaNaCuNaCu

CuNaNa

NaCuNaCuCuCu

CuCuCu
NaCuNaCuCuCuR

yy

y

yy

y
yy

Cu **

*

**

*
**ln1ln

 

(3.3) 

NaNaNaCuNaCu

NaNaNa

NaCuNaCuCuCu

NaCuCu

NaNaNaCuNaCuR
yy

y

yy

y
yy

Na **

*

**

*

**ln1ln

 

(3.4) 

 

O modelo de Bromley foi empregado para o cálculo dos coeficientes de 

atividade das espécies iônicas na solução. As equações que representam este 

modelo são as seguintes: 

Cu
Cu

S F
I

IzA

Cu 1
ln

2

 
(3.5) 

Na
Na

S F
I

IzA

Na 1
ln

2

 
(3.6) 

 

A força iônica (I) é calculada a partir da seguinte equação: 

ClClNaNaCuCu mzmzmzI
222

2

1
 

(3.7) 

 

Os termos FCu e FNa são calculados pelas equações: 

ClCuClCuClCu mZBF
2  (3.8) 
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ClNaClNaClNa mZBF
2  (3.9) 

 

Onde: 

2

ClCu
CuCl

zz
Z  

(3.10) 

2

ClNa
NaCl

zz
Z  

(3.11) 

 

CuCl

ClCu

ClCuCuCl

CuCl B

I
zz

zzB
B

2

5,1
1

6,006,0  

 

(3.12) 

NaCl

ClNa

ClNaNaCl

NaCl B

I
zz

zzB
B

2

5,1
1

6,006,0  
(3.13) 

 

A modelagem do equilíbrio de troca iônica do sistema binário Cu+2 – Na+, a 

partir da Lei da Ação das Massas não ideal, requer que sejam determinados os 

parâmetros de interação do modelo de Wilson ( NaCu , CuNa ), bem como a 

constante termodinâmica de equilíbrio ( CuNaK ). Tais parâmetros, deste e dos demais 

sistemas binários, foram estimados por BORBA (2009) a partir de um ajuste da LAM 

aos dados experimentais de equilíbrio de troca iônica do sistema binário Cu-Na. 

Procedimento análogo foi seguido para os demais sistemas.  

 

3.2 – Modelagem do equilíbrio de troca iônica por RNA 

Na modelagem através de RNA, as variáveis de entrada foram a 

concentração total inicial e as composições dos íons em solução, e as de saída 

foram as frações equivalentes dos íons na resina e na zeólita, conforme mostrado na 

Figura 3.1.  
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Figura 3.1 - Modelo BlackBox que representa a Rede Neural Artificial utilizada 

 

Os parâmetros da LAM (constante de equilíbrio termodinâmica e parâmetros 

de interação do modelo de Wilson) foram obtidos a partir de um ajuste deste modelo 

aos dados experimentais de equilíbrio de troca iônica dos sistemas binários Cu-NaR, 

Zn-NaR, Fe-NaZ e Zn-NaZ. A partir dos valores destes parâmetros, obtidos para 

sistema binário, a LAM foi utilizada para gerar um conjunto maior de dados para ser 

utilizado no treinamento das redes. 

Desta forma, para cada concentração total, foi gerada uma série de 1400 

dados igualmente espaçados. Ao fim, todos os dados de cada sistema foram 

montados em uma mesma sequência de 4200 pontos. Assim se pôde garantir que a 

RNA considerou dados de qualquer uma das três concentrações totais e em 

qualquer fração entre o intervalo. 

Foram efetuados treinamentos de diversas estruturas de RNA. Testou-se 

diferentes números de neurônios em cada camada (de dois a oito), buscando-se o 

modelo de RNA que gere o menor valor da função objetivo, representada pelas 

Equações (3.14) e (3.15).  

A determinação do número de camadas ocultas e do número de neurônios 

de cada camada não é tão fácil. Um número excessivo leva a rede a memorizar 

(overfitting) os padrões apresentados no treinamento e, por conseguinte à perda de 

capacidade de generalização. Por outro lado, uma quantidade reduzida produz uma 

rede com precisão limitada. Isto torna a busca pelo tamanho ideal (número total de 

neurônios nas camadas escondidas) de uma RNA complicada (ZANELLA, 2009). 

Antes do treinamento de uma rede neural são necessárias estimativas 

iniciais dos pesos sinápticos e limiares de ativação. A escolha destas grandezas é 



40 
 

importante para a velocidade de convergência do processo de busca pelos valores 

ótimos. O procedimento adotado de inicialização foi atribuir valores aleatórios, para 

evitar que o treinamento seja conduzido a mínimos locais ou então que ele seja 

muito demorado. 

Os dados de saída da rede foram normalizados para garantir que a 

somatória das variáveis de resposta fosse igual a 1. 

Efetuou-se o treinamento de diversas estruturas de RNA. Foram testadas 

diferentes configurações variando-se o número de neurônios da camada de entrada, 

da camada oculta e da camada de saída, com o intuito de buscar sempre uma 

estrutura com o menor valor da função objetivo. 

Foram utilizados dois tipos de funções objetivo durante a otimização, sendo 

estes a soma quadrada dos erros e a soma quadrada dos erros relativos, conforme 

equações 3.14 e 3.15. A busca pelo menor valor no primeiro caso (soma quadrada 

dos erros – SQE) permite uma convergência mais rápida, enquanto que no segundo 

caso (soma quadrada dos erros relativos – SQER) fornece um melhor refinamento. 

 (3.14) 

 (3.15) 

 

A função de ativação escolhida foi a tangente hiperbólica e o método de 

otimização Simplex foi utilizado para determinar os pesos da rede. Foi desenvolvido 

um programa em linguagem FORTRAN para tal finalidade. 

O método de aprendizado da RNA contou com sucessivas repetições de 

treinamento a fim de que os pesos fossem ajustados com bom refinamento. Os 

pesos obtidos com o primeiro treinamento foram utilizados como estimativa inicial 

para o próximo e assim sequencialmente até o décimo treinamento para cada 

sistema. 

 

3.3 – Modelagem fenomenológica da dinâmica de troca iônica 

Na modelagem matemática do processo de troca iônica em coluna de leito 

fixo foi considerado que as partículas da resina de troca iônica têm formato esférico 

e são constituídas apenas de micro poros. Neste caso, os mecanismos de 
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transferência de massa presentes no processo de troca iônica são os seguintes: 1) 

difusão do íon A, originalmente em solução, do seio da fase fluida para a superfície 

da resina (difusão no filme líquido estagnado); 2) Difusão do íon A nos micro poros 

da partícula da resina; 3) Troca iônica propriamente dita (o íon A ocupa o sítio e o 

íon B é liberado), 4) difusão do íon B, originalmente na resina, nos micro poros da 

resina e 5) difusão do íon B, inicialmente na resina, no filme externo (BORBA, 2009). 

Estas etapas estão ilustradas na Figura 3.2. 

 

Cj 
qj 

1 

5 

2 

3 

4j 

Filme 

Externo 

Resina de 

troca iônica 

Sítio de 

troca iônica Seio da 

Solução 

 

Figura 3.2 - Representação dos mecanismos de transferência de massa envolvidos nos processos de 
troca iônica para uma partícula microporosa 

Fonte: BORBA (2009) 

 

A dinâmica de troca iônica em coluna de leito fixo foi modelada de acordo 

com as seguintes considerações:  

 Equilíbrio termodinâmico na interface sólido/líquido; 

 Na descrição do processo de troca iônica foi considerada a resistência 

à transferência de massa no filme líquido externo e a resistência à 

difusão dos íons nos micro poros da resina. As resistências foram 

consideradas em série; 

 Para descrever o perfil de concentração dentro da partícula foi utilizado 

um modelo de parâmetro concentrado denominado FML (Força Motriz 

Linear); 

 Processo de troca iônica na coluna de leito fixo isobárico e isotérmico; 

 Propriedades físicas da resina de troca iônica constantes; 

 Dispersão radial na coluna de leito fixo negligenciável; 

 Sítios da troca iônica distribuídos homogeneamente; 
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Baseados nestas considerações propostas por BORBA (2009), foram 

realizados balanços de massa para os íons na solução e na resina para obtenção do 

modelo matemático. As equações utilizadas para descrever a troca iônica em coluna 

de leito fixo são descritas abaixo. 

Apenas será apresentada a modelagem para o sistema Cu-Na. O 

equacionamento para os demais sistemas é análogo. 

O balanço de massa para o componente  (Cu+2 ou Na+) em um elemento 

de volume da coluna foi representado pela equação: 

2

2

0
z

C
D

z

C
u

t

q

t

C j

ax

jj

T

j

j

L  
(3.16) 

 

Onde Cj é a concentração da espécie j na solução (mEq/L), qj é a 

concentração da espécie j na resina (mEq/g), ρL é a densidade do leito (g/L), u0 é 

a velocidade intersticial da solução na coluna (cm/min), 
jaxD  é o coeficiente de 

dispersão axial (cm2/min), εT porosidade total do leito, t coordenada referente ao 

tempo (min) e z coordenada referente ao espaço (cm). 

A equação utilizada para representar a taxa de transferência de massa das 

espécies j (Cu+2 ou Zn+2) no filme líquido externo foi a seguinte: 

*
jj

L

TFj

Filme

j
CC

K

t

q
 

(3.17) 

 

Para garantir a eletroneutralidade na solução, a equação utilizada para 

representar a taxa transferência de massa da espécie Na+ no filme líquido externo 

foi a seguinte: 

Filme

n

j

j

Filme
Na

m

t

q

t

q

1

 
(3.18) 

 

Onde nm é o número de metais pesados presentes no sistema.  
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Para descrever a taxa de difusão da espécie j (Cu+2 ou Zn+2) nas partículas 

da resina foi utilizado um modelo de forca motriz linear, representado pela seguinte 

equação: 

jjSjpartícula

j
qqK

t

q *  
(3.19) 

 

Para garantir a eletroneutralidade na resina, a equação utilizada para 

representar a taxa de difusão da espécie Na+ no interior das partículas da resina foi 

a seguinte: 

mn

j
partícula

j

partícula
Na

t

q

t

q

1

 
(3.20) 

 

As etapas de transferência de massa no filme e na resina são sequenciais e, 

deste modo, a condição de continuidade são representadas pelas seguintes 

equações: 

jjSjjj

L

TFj
qqKCC

K **
 

(3.21) 

partícula
Na

Filme
Na

t

q

t

q
 

(3.22) 

 

Para representar a concentração inicial das espécies Cu+2 e Na+ na fase 

solução foram utilizadas as seguintes equações: 

00,zCCu  (3.23) 

00,zCNa  (3.24) 
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Para representar a concentração inicial das espécies na fase resina foram 

utilizadas as seguintes equações: 

00,zqCu  (3.25) 

CTCzqNa 0,  (3.26) 

 

Para as espécies j (Cu+2, Zn+2 e Na+), foram utilizadas as condições de 

contorno sugeridas por Danckwerts (1953): 

00 0, jj

j

L CtCu
z

C
D          em        0z  

(3.27) 

0
z

C j                                    em       Lz  
(3.28) 

 

Na modelagem fenomenológica, foi empregada a Lei da Ação das Massas 

como relação de equilíbrio. Neste caso pode-se representar, genericamente, a 

seguinte relação matemática: 

0,,,,,,,,, **
3

*
2

*
1

**
3

*
2

*
1 NN CCCCqqqqf   (3.29) 

 

Neste caso, a concentração de equilíbrio da espécie j na resina é função 

implícita da concentração de equilíbrio das espécies na solução e, desta maneira, é 

necessário utilizar um método numérico para encontrar as raízes de uma função ou 

de um sistema de equações. Este método depende muito de uma boa estimativa 

inicial para encontrar as raízes. 

O modelo matemático descrito foi utilizado para representar a dinâmica de 

troca iônica de todos os sistemas binários (Cu-NaR, Zn-NaR, Fe-NaZ e Zn-NaZ). As 

equações diferenciais parciais foram resolvidas pelo método das linhas, 

transformando as mesmas em equações ordinárias. A altura do leito foi discretizada 

com 200 elementos. Mais detalhes podem ser consultados em BORBA (2009). O 

conjunto de equações algébricas e diferenciais foi resolvido pela subrotina DASSL 
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(Petzold, 1982). Um programa computacional em linguagem FORTRAN foi 

desenvolvido para realizar as simulações.  

A resolução da dinâmica de troca iônica depende fortemente do modelo que 

representa o equilíbrio do sistema. Em cada célula de discretização é necessário 

resolver uma equação não linear para determinar a concentração de equilíbrio. 

Conforme o modelo escolhido para representar o equilíbrio, há a necessidade da 

resolução de equações diferenciais e algébricas. 

O método iterativo que resolve as equações não-lineares no processo de 

modelagem depende de uma boa estimativa inicial para convergir. BORBA (2009) 

utilizou a isoterma de Langmuir como estimativa inicial para a LAM não ideal. 

 

3.4 – Modelagem híbrida da dinâmica de troca iônica 

Neste trabalho, o modelo híbrido estudado utilizou as Redes Neurais 

Artificiais como alternativa na descrição do equilíbrio dos sistemas de troca iônica, 

conforme ilustra a Figura 3.3. 

 

Dados 

experimentais 

de equilíbrio

Dados de 

treinamento

Ajuste de 

parâmetros 

LAM

Estrutura 

RNA

Ajuste de 

pesos

Simulação da 

dinâmica

Dados 

experimentais 

de dinâmica

Resultados

 

Figura 3.3 – Modelo híbrido utilizado neste estudo (caixas com sombra representam parte empírica) 

 

Na modelagem híbrida, as equações que descrevem o modelo são análogas 

às utilizadas por LAM, exceto para o equilíbrio, onde se elimina a etapa de resolução 

das equações não lineares. O método utilizado para resolver as equações 

diferenciais no modelo híbrido foi o mesmo empregado no modelo fenomenológico. 
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No cálculo da taxa de transferência de massa deve-se conhecer a relação 

de equilíbrio entre as fases. Neste caso, foram empregadas as RNA, que permitem 

que seu cálculo seja efetuado por uma relação que apresenta a seguinte 

dependência funcional: 

**
3

*
2

*
1

* ,,,, Nj CCCCfq   (3.30) 
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4 – RESULTADOS 

 

Para este trabalho foram utilizados dados experimentais de equilíbrio de 

troca iônica, obtidos em batelada, e de dinâmica de troca iônica, obtidos em coluna 

de leito fixo. Os sistemas de troca iônica bicomponente avaliados neste estudo, 

observados por BORBA (2009) e OSTROSKI (2009), são apresentados na Tabela 

4.1. 

 

Tabela 4.1 – Identificação dos sistemas estudados 

Nomenclatura 

utilizada 
Sistema Fonte 

Cu-Na
R 

Cobre e sódio em resina Amberlite IR 120 BORBA (2009) 

Zn-Na
R 

Zinco e sódio em resina Amberlite IR 120 BORBA (2009) 

Fe-Na
Z 

Ferro e sódio em zeólita NaY OSTROSKI (2009) 

Zn-Na
Z 

Zinco e sódio em zeólita NaY OSTROSKI (2009) 

 

Os resultados deste trabalho estão divididos entre Equilíbrio de Troca Iônica 

e Dinâmica de Troca Iônica.  

 

4.1 – Equilíbrio de Troca Iônica 

 

4.1.1 – Dados de Treinamento da Rede 

O conjunto de dados utilizados no treinamento da rede deve ter um tamanho 

apropriado para que a mesma possa “aprender” o processo. O número de dados 

experimentais dos processos de equilíbrio seja líquido-vapor, adsorção ou troca 

iônica para um determinado sistema é reduzido. Desta forma, para obter uma melhor 

descrição do processo de troca iônica no equilíbrio, a Lei da Ação das Massas foi 

utilizada para gerar dados utilizados no treinamento da RNA. 

Os dados de equilíbrio obtidos por BORBA (2009) para os sistemas binários 

de cobre-sódio (concentrações de 1,1, 3,3 e 5,1 meq/L) e zinco-sódio 

(concentrações de 1,0, 3,4 e 5,7 meq/L), em resina e OSTROSKI (2009) para os 

sistemas binários de ferro-sódio (concentrações de 1,0, 2,0 e 3,0 meq/L) e zinco-

sódio (concentrações de 1,0, 2,0 e 3,0 meq/L), em zeólita foram representados 
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através da Lei da Ação das Massas. Os valores dos parâmetros estimados neste 

modelo para a constante termodinâmica de equilíbrio e os parâmetros de interação 

de Wilson, são apresentados na Tabela 4.2: 

 

Tabela 4.2 - Parâmetros de equilíbrio estimados para os sistemas binários 

Sistema 
Parâmetros de Wilson Parâmetros 

de Bromley 
KEQ 

  

Cu-Na
R 

2,729x10
+00

 3,667x10
-01

 0,065 3,258x10
-01

 

Zn-Na
R 

2,075x10
+00

 1,049x10
+00

 0,036 3,782x10
-01

 

Fe-Na
Z 

1,968x10
+01

 3,962x10
-01

 0,096 2,423x10
-02

 

Zn-Na
Z 

7,329x10
+00

 1,363x10
-01

 0,036 1,680x10
+00

 

FONTE: BORBA 2009, OSTROSKI 2009 

 

Nos trabalhos desenvolvidos por BORBA (2009) e OSTROSKI (2009) a LAM 

representou bem os dados experimentais de equilíbrio de troca iônica. 

Os parâmetros apresentados na Tabela 4.2 foram utilizados para gerar os 

conjuntos de pontos para cada um dos sistemas que serviram para treinar as redes 

neurais. 

 

4.1.2 – Treinamento das estruturas de RNA 

Para cada sistema binário, os treinamentos foram feitos com dados de todas 

as concentrações, distribuídos sequencialmente (conforme a progressão das 

mesmas). 

Foram treinadas várias estruturas de RNA, variando-se o número de 

camadas de neurônios (de duas a três), bem como o número de neurônios por 

camada (de dois a oito). Todos os treinamentos utilizaram a função de ativação 

tangente hiperbólica e o método de otimização Simplex para estimar os pesos da 

rede. Os melhores ajustes foram obtidos com a estrutura apresentada na Tabela 4.3. 

A estimativa inicial foi gerada aleatoriamente. A estrutura da rede “3-3-2” foi 

a que apresentou o menor valor da função objetivo e foi utilizada na apresentação 

dos resultados de todos os sistemas investigados. 
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Tabela 4.3 - Configurações de RNA treinadas 

Sistema 
Dados de 

treinamento 

Concentrações 

(meq/L) 

Estrutura de 

RNA  

Cu-Na
R 

4200 1,1; 3,3 e 5,1 3-3-2 

Zn-Na
R 

4200 1,0; 3,4 e 5,7 3-3-2 

Fe-Na
Z 

4200 1,0; 2,0 e 3,0 3-3-2 

Zn-Na
Z 

4200 1,0; 2,0 e 3,0 3-3-2 

 

O aprendizado da estrutura em cada sistema foi composto de dez 

treinamentos realizados sequencialmente, conforme descrito no capítulo 3.4. Nos 

quatro primeiros treinamentos de cada aprendizado foi utilizada a função-objetivo 

SQE (representada pela Equação 3.14) e nos seis últimos a função-objetivo SQER 

(representada pela equação 3.15), com exceção do sistema Fe-NaZ, onde todas as 

sequências tiveram função-objetivo SQER por serem obtidos assim melhores 

resultados. 

Assim, o valor das funções-objetivo e do coeficiente de correlação obtidos 

com os treinos, para cada um dos quatro sistemas avaliados são mostrados nas 

Tabelas 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7. Nas Figuras 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 são apresentados os 

resultados obtidos com a aplicação das Redes Neurais e os dados utilizados no 

treinamento da rede (calculados pela LAM). 

Para todos estes gráficos, as curvas superiores representam o 

comportamento do íon de metal pesado e as inferiores, o contra-íon (sódio), sendo 

que as linhas tracejadas representam o modelo RNA e as contínuas o modelo LAM. 

Cada par (LAM e RNA) mostra uma diferente concentração, conforme legenda. 
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Para o sistema Cu-NaR foram geradas séries de 1400 pontos 

homogeneamente distribuídos entre 0 e 1 (fração equivalente) para cada uma das 

três concentrações (1,1, 3,3 e 5,1 meq/L), totalizando 4200 pontos. Os treinos 

contaram com estrutura de rede de duas camadas (com 3, 3 e 2 neurônios). 

 

Tabela 4.4 - Progressão das dez sequências de treino para o sistema Cu-Na
R 

Sequência 
FOBJ R

2
 Iterações 

(Valor) (Tipo) 

1 5,262x10
-01

 SQE 0,9923 38201 

2 3,008x10
-01

 SQE 0,9956 17154 

3 1,608x10
-01

 SQE 0,9977 25143 

4 5,169x10
-02

 SQE 0,9992 15524 

5 1,868x10
+00

 SQER 0,9941 13421 

6 1,173x10
+00

 SQER 0,9975 8862 

7 1,155x10
+00

 SQER 0,9975 8576 

8 1,121x10
+00

 SQER 0,9978 8400 

9 1,112x10
+00

 SQER 0,9980 8492 

10 1,028x10
+00

 SQER 0,9977 19655 

 

Os bons valores da função objetivo e do coeficiente de correlação (1,028 e 

0,998, respectivamente, na Tabela 4.4) para um conjunto de 4200 pontos, mostram 

que as redes descreveram com precisão os sistemas investigados, conforme se 

pode observar na Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 – Comparativo entre equilíbrio obtidos com LAM (linha contínua) e com RNA (linha tracejada) 
para o sistema Cu-Na

R
 (concentrações de 1,1, 3,3 e 5,1 meq/L).  
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Fração da espécie na solução 
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Para o sistema Zn-Na
R
: foram geradas séries de 1400 pontos 

homogeneamente distribuídos entre 0 e 1 (fração equivalente) para cada uma das 

três concentrações (1,0; 3,4 e 5,7 meq/L), totalizando 4200 pontos. Os treinos 

contaram com estrutura de rede de duas camadas (com 3, 3 e 2 neurônios). 

 

Tabela 4.5 - Progressão das dez sequências de treino para o sistema Zn-Na
R
 

Sequência 
FOBJ R

2
 Iterações 

(Valor) (Tipo) 

1 2,468x10
+00

 SQE 0,9621 14182 

2 5,660x10
-01

 SQE 0,9914 13932 

3 2,123x10
-01

 SQE 0,9968 12439 

4 1,520x10
-01

 SQE 0,9977 11499 

5 1,563x10
+00

 SQER 0,9952 10091 

6 7,550x10
-01

 SQER 0,9961 16538 

7 7,038x10
-01

 SQER 0,9956 15879 

8 6,735x10
-01

 SQER 0,9960 15778 

9 6,527x10
-01

 SQER 0,9961 14358 

10 6,463x10
-01

 SQER 0,9961 8734 

 

Na figura 4.2, uma melhor representatividade é notada para a concentração 

de 1,0 meq/L. Também se percebe que a última sequência convergiu com menor 

número de iterações que para o sistema anterior (8734 frente a 19655 iterações), 

conforme Tabela 4.5. 

 

 

Figura 4.2 – Comparativo entre equilíbrio obtido com LAM (linha contínua) e com RNA (linha tracejada) 
para o sistema Zn-Na

R
 (concentrações de 1,0, 3,4 e 5,7 meq/L).  
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Para o sistema Fe-Na
Z: foram geradas séries de 1400 pontos 

homogeneamente distribuídos entre 0 e 1 (fração equivalente) para cada uma das 

três concentrações (1,0; 2,0 e 3,0 meq/L), totalizando 4200 pontos. Os treinos 

contaram com estrutura de rede de duas camadas (com 3, 3 e 2 neurônios). 

 

Tabela 4.6 - Progressão das dez sequências de treino para o sistema Fe-Na
Z
 

Sequência 
FOBJ R

2
 Iterações 

(Valor) (Tipo) 

1 1,348x10
+01

 SQER 0,9287 17658 

2 9,681x10
+00

 SQER 0,9535 14311 

3 9,282x10
+00

 SQER 0,9590 9118 

4 9,590x10
-01

 SQER 0,9003 10692 

5 8,576x10
+00

 SQER 0,9588 22960 

6 8,428x10
+00

 SQER 0,9599 8745 

7 8,328x10
+00

 SQER 0,9602 16383 

8 8,144x10
+00

 SQER 0,9612 12195 

9 8,111x10
+00

 SQER 0,9614 7850 

10 8,108x10
+00

 SQER 0,9613 6765 

 

A Tabela 4.6 mostra que os valores da função objetivo (8,108) e do 

coeficiente de correlação (0,961) para este sistema em zeólita mostram que a rede 

teve uma maior dificuldade na representação, quando comparados com os da 

resina. A Figura 4.3 mostra que o formato da curva de equilíbrio da zeólita apresenta 

leve inflexão, o que dificultou a modelagem pela RNA. 

 

 

Figura 4.3 - Comparativo entre equilíbrio obtido com LAM (linha contínua) e com RNA (linha tracejada) 
para o sistema Fe-Na

Z
 (concentrações de 1,0, 2,0 e 3,0 meq/L).  

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Fr
aç

ão
 d

a 
e

sp
é

ci
e

 n
a 

ze
ó

lit
a

 

Fração da espécie na solução 



53 
 

Para o sistema Zn-Na
Z: foram geradas séries de 1400 pontos 

homogeneamente distribuídos entre 0 e 1 (fração equivalente) para cada uma das 

três concentrações (1,0; 2,0 e 3,0 meq/L), totalizando 4200 pontos. Os treinos 

contaram com estrutura de rede de duas camadas (com 3, 3 e 2 neurônios). 

 

Tabela 4.7 - Progressão das dez sequências de treino para o sistema Zn-Na
Z 

Sequência 
FOBJ R

2
 Iterações 

(Valor) (Tipo) 

1 1,458x10
+00

 SQE 0,9318 27203 

2 5,732x10
-01

 SQE 0,9733 24442 

3 5,613x10
-01

 SQE 0,9740 19483 

4 5,037x10
-01

 SQE 0,9764 10538 

5 1,773x10
+00

 SQER 0,9636 13812 

6 1,581x10
+00

 SQER 0,9718 12731 

7 1,499x10
+00

 SQER 0,9735 28464 

8 1,440x10
+00

 SQER 0,9735 38925 

9 1,315x10
+00

 SQER 0,9815 15271 

10 7,369x10
-01

 SQER 0,9851 21515 

 

Neste sistema houve um maior número de iterações na última sequência 

(21515) quando comparado aos outros sistemas avaliados, conforme Tabela 4.7. 

Ainda assim, na Figura 4.4, a RNA apresenta uma boa representatividade. 

 

 

Figura 4.4 – Comparativo entre equilíbrio obtido com LAM (linha contínua) e com RNA (linha tracejada) 
para o sistema Zn-Na

Z
 (concentrações de 1,0, 2,0 e 3,0 meq/L).  
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Os pesos obtidos com os treinos destes modelos de equilíbrio foram 

utilizados para a simulação da dinâmica de troca iônica em coluna de leito fixo dos 

respectivos sistemas bicomponentes. 

De modo geral, as redes descreveram apropriadamente o equilíbrio dos 

sistemas de troca iônica, o que pode ser demonstrado pelos valores do coeficiente 

de correlação apresentados na Tabela 4.8. 

 

Tabela 4.8 – Valores de R
2
 para os sistemas estudados 

Sistema 

R
2
 

mínimo máximo 

Em resina 0,996 0,998 

Em zeólita 0,961 0,985 

 

4.2 – Dinâmica de Troca Iônica 

 

Foram realizadas simulações com o modelo fenomenológico e com o 

modelo híbrido. Na resolução de ambos modelos foram usados 10.000 elementos de 

discretização do tempo e 200 elementos de discretização do espaço (direção axial 

da coluna). A concentração total utilizada foi de aproximadamente 3 meq/L em todos 

os sistemas estudados. A função objetivo utilizada foi a SQE (conforme Equação 

3.14). 

Os parâmetros e as condições experimentais utilizados nas simulações do 

processo de troca iônica em coluna de leito fixo são apresentados na Tabela 4.9. 
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Tabela 4.9 – Parâmetros utilizados na simulação da dinâmica de troca iônica em coluna de leito fixo 

Parâmetro Cu-Na
R
 Zn-Na

R
 Fe-Na

Z
 Zn-Na

Z
 

Densidade do leito ( ) 449,1 449,1 419,4 419,4 

Altura do Leito ( )      3,500 3,500 3,000 3,000 

Diâmetro do Leito ( ) 0,900 0,900 0,900 0,900 

Porosidade do Leito 0,290 0,290 0,250 0,250 

Coeficiente de dispersão axial ( ) 0,872 0,871 0,487 0,480 

Coeficiente de TM no filme ( ) 93,97 93,00 334,3 280,0 

Velocidade  ( ) 32,52 32,52 50,30 50,32 

Vazão volumétrica  ( ) 0,006 0,006 0,008 0,008 

Capacidade de troca iônica total 5,135 5,135 2,600 2,900 

Constante de equilíbrio 0,326 0,378 0,024 1,655 

Parâmetro de Bromley metal pesado ( ) (*) 0,065 0,036 0,096 0,036 

Parâmetro de Wilson ( ) (**) 2,729 2,075 19,66 7,234 

Parâmetro de Wilson ( ) (**) 0,367 1,049 0,397 0,142 

* Parâmetro de Bromley contra-íon (sódio): 0,0574 (BROMLEY 1973) 

** Parâmetros de Wilson estimados por BORBA (2009) e OSTROSKI (2009) 

 

As funções objetivo e os tempos computacionais obtidos com as simulações 

dos modelo híbrido foram comparados com os obtidos pelo modelo  fenomenológico. 

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 4.10.  
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Tabela 4.10 – Comparação de resultados de simulação da dinâmica LAM e RNA 

Sistema 

Fração de 

metal 

pesado na 

alimentação 

Método FOBJ 

KS 

(min
-1

) 

Tempo 

computacional 

(s) 

Cu-Na
R 

0,5347 HÍB  1,10303x10
-01

 1,820 12,50 

0,5347 FEN 1,55746x10
-01

 1,820 93,07 

0,9679 HÍB  8,04196x10
-02

 1,820 11,40 

0,9679 FEN 1,04505x10
-01

 1,820 90,55 

Zn-Na
R
 

0,4698 HÍB  2,29317x10
-02

 2,240 20,64 

0,4698 FEN 6,71915x10
-02

 2,240 89,88 

0,8755 HÍB  8,96594x10
-02

 2,240 20,97 

0,8755 FEN 7,92428x10
-02

 2,240 94,23 

Zn-Na
Z
 

0,1280 HÍB  5,70835x10
-03

 0,009 12,37 

0,1280 FEN 5,17865x10
-04

 0,009 81,70 

0,5179 HÍB  2,20342x10
-02

 0,028 16,61 

0,5179 FEN 2,37962x10
-02

 0,028 96,91 

0,7622 HÍB  2,37731x10
-02

 0,075 17,07 

0,7622 FEN 5,97211x10
-02

 0,075 85,60 

0,9250 HÍB  1,01424x10
-01

 0,100 18,12 

0,9250 FEN 7,81865x10
-02

 0,100 87,84 

Fe-Na
Z
 

0,0742 HÍB  2,29308x10
-04

 0,018 7,38 

0,0742 FEN 2,63546x10
-05

 0,018 43,46 

0,1833 HÍB  4,96390x10
-02

 0,055 13,20 

0,1833 FEN 4,51249x10
-03

 0,055 85,56 

0,3562 HÍB  1,62369x10
-02

 0,034 12,01 

0,3562 FEN 7,07696x10
-03

 0,034 74,79 

0,6235 HÍB  2,26642x10
-02

 0,105 12,70 

0,6235 FEN 5,63221x10
-02

 0,105 77,19 

0,8221 HÍB  2,50173x10
-02

 0,275 11,78 

0,8221 FEN 5,92487x10
-03

 0,275 61,69 

0,9409 HÍB  2,38453x10
-02

 0,121 11,13 

0,9409 FEN 5,04322x10
-02

 0,121 57,13 

 

Os resultados das simulações são comparados aos dados experimentais 

obtidos por BORBA (2009) e OSTROSKI (2009) nas Figuras de 4.5 a 4.18.  
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As Figuras 4.5 e 4.6, referentes ao sistema Cu-NaR mostram que as curvas 

do modelo híbrido se ajustam melhor aos dados experimentais de curva de ruptura. 

Este fato é confirmado pelos menores valores da função objetivo para a simulação, 

conforme Tabela 4.10. O tempo computacional para o modelo híbrido foi de cerca de 

13% do modelo fenomenológico, conforme Tabela 4.11. 

 

 

Figura 4.5 – Comparativo entre dinâmica experimental e simuladas (modelos fenomenológico e híbrido) 
para o sistema Cu-Na

R
 (fração de cobre 0,5132). Concentração normalizada versus Tempo em segundos. 

 

 

Figura 4.6 – Comparativo entre dinâmica experimental e simuladas (modelos fenomenológico e híbrido) 
para o sistema Cu-Na

R
 (fração de cobre 0,9051). Concentração normalizada versus Tempo em segundos. 
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As Figuras 4.7 e 4.8, referentes ao sistema Zn-NaR mostram que as curvas 

do modelo híbrido ajustam os dados experimentais de forma equiparável. Este fato 

confirma os valores equivalentes das funções objetivo (0,023 e 0,090, frente a 0,067 

e 0,079). O tempo computacional para o modelo híbrido foi de cerca de 22% do 

modelo fenomenológico, conforme Tabela 4.11. 

 

 

Figura 4.7 – Comparativo entre dinâmica experimental e simuladas (modelos fenomenológico e híbrido) 
para o sistema Zn-Na

R
 (fração de zinco 0,4940). Concentração normalizada versus Tempo em segundos. 

 

 

Figura 4.8 – Comparativo entre dinâmica experimental e simuladas (modelos fenomenológico e híbrido) 
para o sistema Zn-Na

R
 (fração de zinco 0,8896). Concentração normalizada versus Tempo em segundos. 
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As Figuras de 4.9 a 4.12, referentes ao sistema Zn-NaZ mostram que as 

curvas do modelo híbrido se assemelham muito às do fenomenológico, tendo 

resultados pouco piores em baixas frações do íon metálico (Figura 4.9). Os valores 

das funções objetivo atestam esta observação, conforme Tabela 4.10. O tempo 

computacional para o modelo híbrido foi de cerca de 18% do modelo 

fenomenológico, conforme Tabela 4.11. 

 

 

Figura 4.9 – Comparativo entre dinâmica experimental e simuladas (modelos fenomenológico e híbrido) 
para o sistema Zn-Na

Z
 (fração de zinco 0,1280). Concentração normalizada versus Tempo em segundos. 

 

 

Figura 4.10 – Comparativo entre dinâmica experimental e simuladas (modelos fenomenológico e híbrido) 
para o sistema Zn-Na

Z
 (fração de zinco 0,5179). Concentração normalizada versus Tempo em segundos.  
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Figura 14.11– Comparativo entre dinâmica experimental e simuladas (modelos fenomenológico e híbrido) 
para o sistema Zn-Na

Z
 (fração  de zinco 0,7622). Concentração normalizada versus Tempo em segundos. 

 

 

Figura 4.12 – Comparativo entre dinâmica experimental e simuladas (modelos fenomenológico e híbrido) 
para o sistema Zn-Na

Z
 (fração de zinco 0,9250). Concentração normalizada versus Tempo em segundos. 
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As Figuras de 4.13 a 4.18, referentes ao sistema Fe-NaZ mostram que as 

curvas do modelo híbrido se assemelham muito às do modelo fenomenológico, 

apresentando um desvio um pouco mais acentuado nos níveis mais altos de 

concentração para os dados experimentais. (Figura 4.18). Os valores da função 

objetivo atestam esta observação, conforme Tabela 4.10. O tempo computacional 

para o modelo híbrido foi equivalente a 18% do modelo fenomenológico, conforme 

Tabela 4.11. 

 

 

Figura 4.13 – Comparativo entre dinâmica experimental e simuladas (modelos fenomenológico e híbrido) 
para o sistema Fe-Na

Z
 (fração de ferro 0,0742). Concentração normalizada versus Tempo em segundos. 

 

 

Figura 4.14 – Comparativo entre dinâmica experimental e simuladas (modelos fenomenológico e híbrido) 
para o sistema Fe-Na

Z
 (fração de ferro 0,1833). Concentração normalizada versus Tempo em segundos. 
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Figura 4.15 – Comparativo entre dinâmica experimental e simuladas (modelos fenomenológico e híbrido) 
para o sistema Fe-Na

Z
 (fração de ferro 0,3562). Concentração normalizada versus Tempo em segundos. 

 

 

Figura 4.16 – Comparativo entre dinâmica experimental e simuladas (modelos fenomenológico e híbrido) 
para o sistema Fe-Na

Z
 (fração de ferro 0,6235). Concentração normalizada versus Tempo em segundos. 

  

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0 50 100 150 200 250 300 350

Fr
aç

ão
 d

a 
e

sp
é

ci
e

 n
a 

so
lu

çã
o

 

Tempo (min) 

Fe EXP

Zn RNA

Fe LAM

Na EXP

Na RNA

Na LAM

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0 50 100 150 200 250 300

Fr
aç

ão
 d

a 
e

sp
é

ci
e

 n
a 

so
lu

çã
o

 

Tempo (min) 

Fe EXP

Zn RNA

Fe LAM

Na EXP

Na RNA

Na LAM



63 
 

 

Figura 4.17 – Comparativo entre dinâmica experimental e simuladas (modelos fenomenológico e híbrido) 
para o sistema Fe-Na

Z
 (fração de ferro 0,8221). Concentração normalizada versus Tempo em segundos. 

 

 

Figura 4.18 – Comparativo entre dinâmica experimental e simuladas (modelos fenomenológico e híbrido) 
para o sistema Fe-Na

Z
 (fração de ferro 0,9409). Concentração normalizada versus Tempo em segundos. 
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4.2.1 – Tempo computacional 

 

Os tempos computacionais gastos pelo modelo híbrido e pelo modelo 

fenomenológico na realização da simulação das curvas de ruptura dos sistemas 

investigados são apresentados na Tabela 4.11.  

 

Tabela 4.11 - Comparativo entre tempos de simulação RNA frente à LAM 

Sistema Fração Íon Método 

Tempo  

(s) 
Fração 

(HÍB/FEN) 

Cu-Na
R
 

0,5347 
Híbrido 12,50 

13% 
Fenomenológico 93,07 

0,9679 
Híbrido 11,40 

13% 
Fenomenológico 90,55 

Zn-Na
R
 

0,4698 
Híbrido 20,64 

23% 
Fenomenológico 89,88 

0,8755 
Híbrido 20,97 

22% 
Fenomenológico 94,23 

Zn-Na
Z
 

0,1280 
Híbrido 12,37 

15% 
Fenomenológico 81,70 

0,5179 
Híbrido 16,61 

17% 
Fenomenológico 96,91 

0,7622 
Híbrido 17,07 

20% 
Fenomenológico 85,60 

0,9250 
Híbrido 18,12 

21% 
Fenomenológico 87,84 

Fe-Na
Z
 

0,0742 
Híbrido 7,38 

17% 
Fenomenológico 43,46 

0,1833 
Híbrido 13,20 

15% 
Fenomenológico 85,56 

0,3562 
Híbrido 12,01 

16% 
Fenomenológico 74,79 

0,6235 
Híbrido 12,70 

16% 
Fenomenológico 77,19 

0,8221 
Híbrido 11,78 

19% 
Fenomenológico 61,69 

0,9409 
Híbrido 11,13 

19% 
Fenomenológico 57,13 

Média da fração de tempo (HÍB/FEN): 18% 
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Todas as simulações híbridas (utilizando RNA) foram mais rápidas que as 

fenomenológicas (utilizando LAM). Em média, para simular o mesmo sistema 

levaram apenas 18% do tempo. 

Todas as simulações (todos os sistemas, pelo modelo híbrido e 

fenomenológico) foram realizadas no mesmo equipamento, sob as mesmas 

condições de desempenho de máquina. O equipamento utilizado tinha as 

características de software e hardware descritas na Tabela 4.12. 

 

Tabela 4.12 – Características da máquina utilizada na simulação 

Característica: Especificação: 

Processador:  Intel® Core™ i7-620M  2,26 GHz (up to 3,33)  

Memória RAM: 4GB 1066MHz DDR3 

Memória CACHE: 4MB L3 

Disco Rígido: 640GB 5400RPM SATA 3Gb/s 

Sistema Operacional: Microsoft Windows 7 Home Premium (64 bits) 

 

4.3 – Considerações sobre os resultados 

Este trabalho teve êxito em mostrar que é possível simular a dinâmica de 

troca iônica através de modelo híbrido, utilizando RNA para a descrição do equilíbrio 

em menor tempo computacional frente ao tempo gasto pelo modelo puramente 

fenomenológico e, para isto, utilizou redes com baixo número de neurônios por 

camada, como demonstrado anteriormente. 

ZANELLA (2009) testou o uso de RNA para descrever o equilíbrio de troca 

iônica dos sistemas Cobre-Chumbo, Ferro-Sódio e Chumbo-Sódio, e, para estes, 

encontrou melhores resultados com os números de neurônios de 10;12, 6;8 e 6;10, 

respectivamente, e com estruturas semelhantes às utilizadas neste trabalho.  

Na fase de escolha das estruturas de RNA observou-se que, embora as 

estruturas de RNA com mais neurônios representem mais fielmente os dados 

experimentais do equilíbrio, o resultado mostra que um maior número de neurônios 

implica significativamente em mais tempo computacional para a simulação da 

dinâmica. Percebeu-se que estruturas simples de RNA conseguiram descrever bem 

a dinâmica de troca iônica, independentemente do resultado obtido no estudo do 

equilíbrio.  
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Para o estudo do equilíbrio do sistema Fe-NaZ a curva experimental revelou 

leve inflexão, o que exigiu que o treinamento fosse realizado com função objetivo do 

tipo SQER (conforme Tabela 4.6 e Equação 3.15). Verifica-se, portanto, que 

mudanças de direções têm mais dificuldade de serem representadas pelas redes. 

Os sistemas de equilíbrio em zeólita (Fe-NaZ e Zn-NaZ) possuem uma curvatura 

adicional e, no caso específico do Fe-NaZ isto desclassificou o procedimento geral 

utilizado pelos outros sistemas. 

Para cada novo sistema de troca iônica há a necessidade de treinamento 

da estrutura de RNA, bem como de se escolher novamente uma estrutura mais 

apropriada. Este processo é bastante demorado e, de certa forma, trabalhoso. 

Muitas vezes a condição ótima de estrutura para um sistema é muito específica e 

não é descoberta senão por tentativa e erro.  

 

4.3.1 - Vantagens do uso de RNA  

Frente a qualquer outra vantagem, pode-se citar que o tempo computacional 

gasto foi muito menor. Em média, a fração de tempo que o modelo híbrido levou 

para simular a dinâmica de troca iônica em relação ao modelo fenomenológico foi de 

18%. Assim sendo, conclui-se que para uma mesma configuração de máquina, 

pode-se simular mais de cinco sistemas pelo modelo híbrido no tempo em que se 

simularia um deles pelo fenomenológico. Isto é interessante para sistemas de 

controle online, onde em um intervalo de amostragem, a variável controlada é lida e 

comparada ao setpoint para realimentar a correção, onde há a necessidade rápida 

de resposta corretiva.  

Esta vantagem se amplia para sistemas com mais espécies iônicas. Sabe-se 

que com o aumento do numero de espécies iônicas no sistema, a complexidade de 

resolver os sistemas de equações não lineares pelo modelo fenomenológico 

aumenta muito, enquanto que pelo híbrido, por permitir a obtenção de forma 

explícita, a dificuldade se mantém semelhante, se disponíveis os dados 

experimentais de equilíbrio. 

Uma vez que o tempo computacional dos modelos fenomenológicos 

depende fortemente da estimativa inicial utilizada, os modelos que conta com RNA 

levam vantagem. 
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4.3.2 – Desvantagens do uso de RNA 

Deve-se citar que como a RNA é um modelo empírico, não possui 

parâmetros que se pode relacionar com o fenômeno. Desta forma, não é tarefa 

simples adequar uma estrutura de rede mesmo compreendendo o mecanismo 

fenomenológico.   

Para o treinamento de uma RNA é necessário grande quantidade de dados 

de treinamento. Normalmente experimentos não fornecem tal condição. Uma saída é 

utilizar pontos experimentais para ajustar modelos matemáticos e gerar séries de 

mais pontos. Entretanto, uma vez que as estruturas de RNA foram treinadas 

utilizando-se pontos gerados por modelos ajustados (modelos LAM), não poderão 

gerar resultados com uma precisão muito maior que a obtida pela própria LAM.   
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5 – CONCLUSÕES  

Neste trabalho foi investigado o uso de um modelo fenomenológico e de 

um modelo híbrido composto por Redes Neurais Artificiais para descrever o 

equilíbrio de troca iônica em coluna de leito fixo dos sistemas bicomponentes 

Cobre-Sódio e Zinco-Sódio em resina e Ferro-Sódio e Zinco-Sódio em zeólita.  

Foram testadas diferentes arquiteturas de Redes Neurais Artificiais na 

descrição do equilíbrio destes sistemas e a estrutura contendo três camadas, 

sendo estas, entrada, oculta e saída, contando com, respectivamente, 3, 3 e 2 

neurônios em cada, foi a que melhor representou os dados de equilíbrio em 

todos os sistemas investigados. 

O método das linhas e a sub-rotina DASSL foram eficientes na resolução 

das equações do modelo utilizado. 

Os modelos híbridos e fenomenológicos descreveram apropriadamente a 

dinâmica do processo de troca iônica em todos os casos investigados. 

Entretanto, o modelo híbrido mostrou vantagem devido ao menor tempo 

computacional para a representação da dinâmica dos dados de concentração 

dos sistemas.  

 

5.1 – Sugestões para os próximos trabalhos 

São sugestões para a continuidade deste trabalho: 

 A simulação da dinâmica de troca iônica com três componentes; 

 O teste para outros sistemas (outros metais pesados, outros meios 

trocadores de íons...) em busca de uma generalização de 

procedimento como, por exemplo, que passos seguir na busca da 

melhor estrutura ou do melhor número de neurônios, em função da 

qualidade do resultado e do tempo computacional.   



69 
 

6 – REFERÊNCIAS 

 

AMUNDSON, N. R., A note on the mathematics of adsorption in beds, J. Phis. 

Colloid Chem., v.52, p.1153-1157, 1948. 

 

BAILEY, S.E., OLIN, T.J., BRICKA, R.M., ADRIAN, D.D., A review of potentially low 

cost sorbents for heavy metals, Water Res., v. 33, p. 2469–2479, 1999. 

 

BALCI, B; KESKINKAN, O; AVCI, M., Use of BDST and an ANN model for prediction of 

dye adsorption efficiency of Eucalyptus camaldulensis barks in fixed-bed system, Expert 

Systems With Applications, v. 38, I. 1, p. 949-956, 2011. 

 

BARROS, M. A. S. D. Avaliação do Mecanismo de Troca Iônica de Cromo em 

Sistemas Zeolíticos. Paraná: Universidade Estadual de Maringá, 2003. Tese 

(Doutorado). 

 

BARROS, M. A. S. D., SILVA, E. A., ARROYO, P. A., TAVARES, C. R. G., SCHNEIDER, 

R. M., SUSZEK, M., SOUSA-AGUIAR, E. F. Removal of Cr (III) in the fixed bed column 

and batch reactors using as adsorbent zeolite NaX, Chemical Engineering Science, v.59, 

p. 5959-5966, 2004 

 

BASHER, I. A., NAJJAR, Y. M., Predicting dynamic response of adsorption columns 

with neural nets, Journal of Computing in Civil Engineering v.1, i.1, p. 31-39, 1996 

 

BOHART, G. S., ADAMS, E. Q. Some aspects of the behavior of charcoal with 

respect to chlorine, J. American Chemical Society, v.42, p. 523-544, 1920 

 

BORBA, Carlos E. Estudo do processo de troca iônica do sistema multicomponente 

cobre-sódio-zinco utilizando a resina amberlite ir 120. São Paulo: Universidade 

Estadual de Campinas, 2009. Tese (Doutorado). 

 



70 
 

BRAGA, Antônio P. Redes neurais artificiais: teoria e aplicações. 2ª. ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2007. 238 p. 

 

BRENDEL, M., MARQUARDT, W., Experimental design for the identification of hybrid 

reaction models from transient data, Chemical Engineering Journal, v. 141, p. 264-

277,  2008. 

 

BROMLEY, Leroy A. Thermodynamic properties os strong electrolytes in aqueous 

solutions. AIChE Journal, v. 19, n. 2, p. 313-320, march. 1973. 

 

CANAVESI, R. L.S., ZANELLA JUNIOR, E. A., MARTINS, T. D., BARELLA, R. A., 

MOREIRA, M. F. P., SILVA, E. A., Modelagem do processo de troca iônica pela Lei 

da Ação das Massas e redes neurais Artificiais. Estudos Tecnológicos (Online), v.5, 

p.389-403, 2009.  

 

CHOWDIAH, V. N., FOUTCH. G. L., LEE, G. C., Binary liquid-phase mass transport in 

mixed-bed ion exchange at low solute concentration, Ind. Eng. Chem. Res., v. 42, p. 

1485-1494, 2003. 

 

CORAZZA, F., CALSAVARA, L., MORAES, F., ZANIN, G., NEITZEL, I., Determination of 

inhibition in the enzymatic hydrolysis of cellobiose using hybrid neural modeling,  Brazilian 

Journal of Chemical, v. 22, i. 1, p. 19-29. 2005. 

 

CRINI, G., BADOT. P. M., Application of chitosan, a natural aminopolysaccharide, 

for dye removal from aqueous solutions by adsorption processes using batch 

studies: A review of recent literature, Prog. Polym. Sci., v. 33, p. 399–447, 2008. 

 

DEAN, J.G., BOSQUI, F.L., LANOUETTE, V.H., Removing Heavy Metals from 

Wastewater, Environmental Science Technology, 6, 518-552, 1972. 

 



71 
 

DRANOFF, J., LAPIDUS, L., Multicomponent ion exchange column calculations, Ind. 

Eng. Chem., v. 50 (11), p.1648-1653, 1958. 

 

EDGAR, T. F.; HIMMELBLAU, D. M. Optimization of Chemical Processes, McGraw-Hill, 

New York, 1988. 

 

EL PRINCE, A.M., BABCOCK, K.L., Prediction of ion exchange equilibria in aqueous 

systems with more than two counterions, Soil Sci., v. 120, p. 332-338, 1975. 

 

ERNEST Jr., M. V., WHITLEY, R. D., MA, Z., LINDA WANG, N. H. Effects of mass 

action equilibria in fixed bed multicomponent íon exchange dynamics, Ind. Eng. 

Chem. Res., v. 36, p. 212-226, 1997. 

 

EYNG, E., BORBA, C. E., SILVA, E. A., Comparação entre um modelo 

fenomenológico e um modelo neural na representação da dinâmica de adsorção 

dos íons cobre em coluna de leito fixo. Anais do XVIII Congresso Brasileiro de 

Engenharia Química. Foz do Iguaçu PR. 2010. 

 

FAUR, C; COUGNAUD, A; DREYFUS, G, et al., Modelling the breakthrough of activated 

carbon filters by pesticides in surface waters with static and recurrent neural networks, 

Chemical Engineering Journal, v. 145, i, 1, p. 7-15, 2008. 

 

FERNÁNDEZ, Y., MARAÑÓN, E., CASTRILLÓN, L., VÁZQUEZ, I., Removal of Cd and 

Zn from inorganic industrial waste leachate by ion exchange, J. Haz. Mater., v. B126, 

p. 169-175, 2005. 

 

FERNÁNDEZ, J. C. T., Seletividade da clinoptilolita natural por metais tóxicos em 

sistemas aquosos. São Paulo: Faculdade de Engenharia Química, Universidade 

Estadual de São Carlos, 2004. Tese (Doutorado). 

 



72 
 

GEANKOPLIS, C.J., 1993, Transport Processes and Unit Operations, Capítulo: 12, 

3ed., PTR Prentice Hall, USA. 

 

HANDAOUI, O., Removal of copper(II) from aqueous phase by Purolite C100-MB 

cation exchange resin in fixed bed columns: Modeling, J. Hazard. Mater., v. 161, p. 

737–746, 2009. 

 

HELFFERICH, F., Ion Exchange, McGraw-Hill, New York (1962). 

 

JANSEN, M. L., HOFLAND, G. W., HOUWERS, J., STRAATHOOF, A. .J. J., VAN 

DER WIELEN, L. A. M., LUYBEN, K. C. A. M., VAN DEN TWEEL, W. J. J., Effect of 

pH and concentration on column dynamics of weak electrolyte ion exchange, AICHE 

J., v. 42 (7), p. 1925 – 1937, 1996. 

 

JENA, P. R., BASU, J. K., DE, S., A generalized shrinking core model for 

multicomponent batch adsorption processes, Chemical Engineering J., v. 102, p. 

267–275, 2004. 

 

JUANG, R. S., KAO, H. C., CHEN, W., Column removal of Ni(II) from synthetic 

electroplating waste water using a strong-acid resin, Separation and Purification 

technology, v. 49, p. 36–42, 2006. 

 

KLEN, M. R. F., Estudo do Equilíbrio da Biossorção Monocomponente e 

Multicomponente dos Íons Cobre, Zinco e Cádmio pela Biomassa Pré-Tratada de 

Alga Marinha Sargassum Filipendula, Paraná: Universidade Estadual de Maringá, 

2006. Tese (Doutorado). 

 

KO, D. C. K., PORTER, J. F., McKAY, G., Film Pore Diffusion Model for Fixed-Bed 

Sorption of Copper and Cadmium Ions onto Bone Char, Water Research, 35, 16, 387-

3886, 2001. 



73 
 

 

KOCAOBA, S., AKCIN, G., Removal of chromium (III) and cadmium (II) from aqueous 

solutions, Desalination, v. 180, p. 151-156, 2005. 

 

KRATOCHVIL, D., VOLESKY, B., DEMOPOULOS, G. Optimizing Cu 

removal/recovery in a biosorption column, Water Research, v. 31, n. 9, p. 2327-2339, 

1997. 

 

LATHEEF, I. M., HUCKMAN, M. E., ANTHONY, R. G., Modeling Cesium Ion exchange 

on fixed bed columns of crystalline silicotitanate granules, Ind. Eng. Chem. Res., v. 39, p. 

1356 - 1363, 2000. 

 

MAZUTTI, Marcio A. Modelagem matemática da produção de Inulinase em biorreator 

batelada, Rio Grande do Sul: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 

Missões – Campus Erechim, 2007. Dissertação (Mestrado). 

 

MORBIDELLI, M., MELIS, S., MARKOS, J., CAO, G., Multicomponent equilibria on 

ion-exchange resins, Fluid Phase Equilibria, v. 117, p. 281-288, 1996. 

 

MOREIRA, M.J.A., FERREIRA, L.M.G.A., Equilibrium studies of phenylalanine and 

tyrosine on ion-exchange resins, Chemical Engineering Science, v. 60, p. 5022 – 

5034, 2005. 

 

MUCCIACITO, João C. Tratamento com Resinas Trocadoras de Íons, Revista e Portal 

Meio Filtrante, ano V, 25ª ed. – março/abril 2007. Disponível em 

<http://www.meiofiltrante.com.br/materias.asp?action=detalhe&id=290>. Acesso em 06 

setembro 2010. 

 



74 
 

NAJA, G., VOLESKY, B., Multi-metal biosorption in a fixed-bed flow-through column, 

Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, v. 281, p. 194–201, 2006. 

 

NG, J.C.Y., CHEUNG, W.H., MCKAY, G., Equilibrium studies of the sorption of Cu(II) 

ions onto chitosan, J. Colloids Interface Sci, v. 255 (1), p. 64–74, 2002. 

 

OGUZ, E; ERSOY, M, Removal of Cu2+ from aqueous solution by adsorption in a fixed 

bed column and Neural Network Modelling, Chemical Engineering Journal, v. 164, i. 1, p. 

56-62, 2010.  

 

OSTROSKI, I. C., BARROS, M. A.S.D., SILVA, E. A., DANTAS, J. H., ARROYO, P. 

A., LIMA, O. C.M., A comparative study for the ion exchange of Fe(III) and Zn(II) on 

zeolite NaY, J. Hazard. Mater., v. 161, p. 1404–1412, 2009. 

 

OSTROSKI, Indianara C. Estudo da troca iônica multicomponente pela zeólita NaY 

em colunas de leito fixo. Paraná: Universidade Estadual de Maringá, 2009. Tese 

(Doutorado). 

 

PAPES FILHO, A. C., MACIEL FILHO, R., Hybrid training approach for artificial neural 

networks using genetic algorithms for rate of reaction estimation: Application to 

industrial methanol oxidation to formaldehyde on silver catalyst, Chemical 

Engineering Journal v. 157, p. 501-508, 2010. 

 

PETRUS, R., WARCHOL, J., Modeling of heavy metal removal dynamics in 

clinoptilolita packed beds, Microporous and Mesoporous Materials, v. 93, p.29 - 39, 

2006. 

 

PETZOLD, L.R. A description of DASSL: A differential algebraic system solver. Sandia 

National Laboratories, Report # SAND82-8637, 1982. 

 

POKRYWIECKI, Juan C. Modelagem híbrida do processo de extração supercrítica. 

Santa Catarina: Universidade Federal de Santa Catarina, 2002. Dissertação (Mestrado). 



75 
 

  

RUTHVEN, D. M. Principles of adsorption and adsorption process, John Wiley & 

Sons, New York, 1984, 432 p. 

 

SASHA, D., BHOWAL, A., DATTA, S., Artificial neural network modeling of fixed bed 

biosorption using radial basis approach. Heat Mass Transfer 46, p. 431–436, 2010 

 

SHEBIL, S. B., SUNGUR, A. A., ZDURAL, A. R. O, Fixed-bed ion exchange columns 

operating under non-equilibrium conditions: estimation of mass transfer properties via 

non-equilibrium modeling, Reactive & Functional Polymers, v. 67, p. 1540–1547, 

2007. 

 

SILVA, E. A. Estudo da Remoção dos Íons Cromo (III) e Cobre (II) em Coluna de 

Leito Fixo pela Alga Marinha Sargassum sp. São Paulo: Universidade Estadual de 

Campinas, 2001. Tese (Doutorado). 

 

SILVA, E. A., COSSICH, E. S., TAVARES, C. R. G., CARDOZO, L., GUIRARDELLO, 

R. Modeling of copper (II) biosorption by marine alga Sargassum sp. in fixed bed, 

Process Biochem., v. 38, p. 791-799, 2002. 

 

SINGH, R. M., DATTA, B., Artificial neural network modeling for identification of 

unknown pollution sources in groundwater with partially missing concentration 

observation data, Water Resour Manage 21, p 557-572, 2007 

 

SIRCAR, S., Role of Adsorbent Heterogeneity on Mixed Gas Adsorption, Industrial 

Engineering Chemical Research, v. 30, p. 1032-1039, 1991. 

 

SMITH, R. P., WOODBURN, E. T., Prediction of Multicomponent ion exchange 

equilibria for the ternary system SO4- - NO3- - Cl- from data of Binary Systems, AIChE 

J., v. 24 (4), p.577-586, 1978. 

 



76 
 

TEXIER, A., ANDRÈS, Y., FAUR-BRASQUET, C., LE CLOIREC, P., Fixed-bed study 

for lanthanide (La, Eu, Yb) ions removal from aqueous solutions by immobilized 

Pseudomonas aeruginosa: experimental data and modelization, Chemosphere, v. 

47, p. 333-342, 2002. 

 

THOMAS, H. C. Chromatography: A problem in kinetics, Annals N. York Academy of 

Sciences, v.9, p. 161-182, 1948. 

 

THOMAS, H. C. Heterogeneous ion exchange in a flowing system, J. Am. Chem. Soc., 

v.66, p. 1664-1666, 1944. 

 

VEIT, Márcia. T. Estimação de Parâmetros de Transferência de Massa para 

Biossorção de Cromo (III) e Níquel (II) num Sistema Contínuo em Coluna de Leito 

Fixo pela Biomassa de Alga Marinha Sargassum filipendula. Paraná: Universidade 

Estadual de Maringá, 2006. Tese (Doutorado). 

 

VIEIRA, R. S., BEPPU, M. M., Dynamic and static adsorption and desorption of Hg(II) 

ions on chitosan membranes and spheres, Water Research, v. 40, p. 1726 – 1734, 

2006. 

 

VOLESKY, B., Detoxification of Metal-Bearing Effluents: Biosorption for the Next 

Century, Hydrometallurgy, v. 59, p. 203-216, 2001. 

 

ZANELLA JÚNIOR, Eliseu A. Modelagem dos dados binários e ternários de troca 

iônica pela Lei da Ação das Massas e por redes neurais artificiais. Paraná: 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 2009. Dissertação (Mestrado). 

 


